Værtsskema for SERVAS
Skemaet udfyldes og sendes som vedhæftet fil til dansk_servasliste@servas.dk
Skriv venligst kun herunder
Har du været Servasvært og/eller
Servasrejsende tidligere?
Hvis "ja" hvornår?
Navn (også ægtefælles / partners)

Adresse

Primær telefon / bedste tid
Tlf. arbejde (hvis den må bruges) /
Bedste tid
Evt. anden telefon
Email(s)
Henvendelser fra rejsende skal ske pr.
brev /email og/eller tlf.
Hvor mange gæster ad gangen max?
Køn? Sæt x
Hvor længe i forvejen?

____Persons
____ Male ____Female ___Children
___NPNR or ____ (1d, 2d, 3d, 1w, 2w) before
(NPNR= No Prior Notice Required)

Rejsende kan blive mere end 2 nætter
hvis belejligt
Skal medbringe sovepose/lagenpose
Vil du hente gæsten på stationen – eller
andet sted?
Hvordan finder gæsten dig? Station, bus
nr., o.lign. (På eng.)

Er der kørestolsadgang?
Husbytte?
Youth travellers (15-18 y) welcome?
Har du børn på 10-17 år, som gerne vil
”bytte” med Servasbørn i et andet land i
ferien?
Sprog. Taler godt. Fx: Eng / Ger / Fr /
Sp
Sprog. Taler mindre godt. Fx: eng / ger /
fr / sp /
Stilling(er) (På eng.)
Fødselsår – også børns
(Fx ’67, ’68, ’98, 01)
Interesser og medlemskab af
internationale organisationer,
græsrodsbevægelser etc.
(På eng.)

Har rejst i (på eng.)

Har boet i (på eng.)
Har husdyr (for allergikere). Fx dog/
cat/ bird
Evt. andre oplysninger (På eng.)

Vil du/I modtage nyhedsbrevet (email)
Kommer få gange om året.
Skemaet udfyldt

Dato:____________________

Forventninger til værter: Tolerance, åbenhed, venlighed, men også fasthed, dvs. du siger til, hvis nogen ikke overholder Servasreglerne
(foran i listen, som du modtager), bruger dig som gratis hotel eller støder an mod skrevne eller uskrevne regler i dette land (som du
måske må fortælle dem om), bruger telefonen uden at betale etc. Hvis det er alvorlige ting, (det er heldigvis meget sjældent) må du straks
kontakte Servassekretæren – du bliver så måske bedt om at beholde den rejsendes IB og værtsliste. Nogle få rejsende bliver desværre
væk uden afbud – lav derfor ikke større forberedelser. Spørg dine gæster, om de har husket at give besked til værter, de har opgivet at
besøge.
Ved at indsende skemaet giver man sit samtykke til, at vi kan gøre adresselisten tilgængelig elektronisk inden for de
sikkerhedsmæssige rammer SI har vedtaget, det vil blandt andet sige med passwordbeskyttelse, så den ikke kan læses af
uvedkommende. I løbet af 2011 håber vi at få et system op at køre, så I selv får mulighed for at ændre i jeres registrering direkte
på nettet.

