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Retningslinjer Seminarleirsøknad 
 
Det er viktig å følge denne prosedyren, hvis ikke kan du risikere at din søknad ikke kommer 
med i betraktningen. 
 

1. Fyll nøye ut søknadsskjemaet som ligger på CISV Norge sine nettsider. Følg de 

anvisningene som er gitt. I feltet som heter “Hvilke seminarleirer kan du IKKE delta 

på?” må det informeres om eventuelle restriksjoner (økonomiske eller personlige) som 

eventuelt påvirker deltakerens mulighet til å reise til spesifikke leirer. Frist for å søke 

på programmet er 1. desember.  Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil 

automatisk bli lagt nederst i bunken. Bekreftelse av søknad vil komme på mailadressen 

som blir oppgitt i søknaden.  

 
 

2. Søknaden skal attesteres av CISV Norges seminarleirskomite. Etter fristen har gått ut 

vil søkeren få en mail med svar om tildelt plass på leir eller venteliste. I mailen vil det 

være to dokumenter, ett informasjonsbrev og et med spesifikk informasjon om leiren. 

Nederst på dette arket er det en svarslipp som sendes inn til CISV Norge sin 

seminarleirskomite, sammen med gyldig legitimasjon.  

 

3. Norge får hvert år tildelt et visst antall plasser til neste års seminarleirer. Disse 

plassene blir fordelt av seminarleirkomiteen ut fra søkermassen og antall arrangerte 

leire. Ansvaret for uttaket er fordelt mellom CISV International og CISV Norge. 

Seminarleirkomiteen i CISV Norge får fra CISV International en liste over antall 

deltagerplasser som Norge er blitt tildelt etter et akkrediteringssystem. Fordelingen av 

plasser skjer hovedsakelig i tre runder og det er Seminarleirkomiteen i CISV Norge som 

har ansvaret for uttak av deltagere, som skjer ved loddtrekning.  

 

Den første runden avsluttes den 15. januar, og det sendes da inn en liste over de som 

har takket ja til plassen de har blitt tildelt, samt en venteliste over de søkere som ikke 

fikk plass.  

 

Andre runde starter den 20. februar og varer frem til den 15. mars. De land (NAs og 

PAs) som har oppført ventelister etter første runde får nå tildelt ny plasser. 

Seminarleirkomiteen i Norge må så fordele disse plassene ut i fra ventelisten vi har.  

 

Tredje runde sendes ut 23. mars, dersom det fremdeles er plasser ledige, og avsluttes 

15. april. 

 

4. Det arrangeres et obligatorisk førleirseminar i første del av påsken i forbindelse med 

NJC (National Junior Camp) for samtlige søkere tildelt plass. Programmet for dette 
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seminaret er utformet med tanke på å gi søkerne realistiske forventninger til 

seminarleiren. Dersom det under førleirseminaret fremkommer at en seminarleirsøker 

ikke er skikket til å delta på leir, har komiteen muligheten til å trekke tilbudet om 

deltakelse på leir. 

 
5. Deltakerne på seminarleir må betale en avgift så snart en har akseptert tildelingen. 

Avgiften skal dekke kost og losji, samt internasjonale administrasjonskostnader. 

Avgiftsbeløpet er oppgitt i brevet som fulgte søknadsskjema. Giro vil bli tilsendt. I 

tillegg kommer reiseutgifter til selve leiren, egen reiseforsikring, visum, eventuelle 

vaksiner og legeerklæring.  

 
 

6. Du kan ikke regne med å få tilbakebetalt deltakeravgiften dersom du senere ønsker å si 
fra deg plassen. Det skyldes at CISV Norge belastes fra CISV Internasjonalt for det 
antall deltakere vi takker ja til å sende. 

 
 
 
 
Skulle du ha spørsmål, ta kontakt med komiteen. 
 

 
 
Lykke til! 
Seminarleirkomiteen, CISV Norge 
 
 

 


