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CISV er en frivillig forening, der arrangerer forskellige fredsuddannende aktiviteter og lejre — heriblandt 
Seminar Camps. Dette faktablad giver en oversigt over, hvilke udgifter man kan forvente, når man skal 
afsted som deltager på en Seminar Camp (SC).  

Medlemskontin-
gent  

For at kunne deltage i et hvilken som helst CISV program, 
skal du være betalende medlem af CISV Danmark. Hvis du 
ikke er del af et familiemedlemsskab, kan du melde dig ind 
som individuelt medlems (16-29 år):  

 

100,-  

Camp Fee  Beløbet indeholder alle udgifter under campen, tilskud til 
Doris Allen fonden samt transport i forbindelse med Ud-
dannelsesweekender.  

4.400,-  

Rejseudgifter  Denne post afhænger af destination og tidspunkt for 
booking af billetter  

500-5.000,-  

Uddannelses-
weekender (UW)  

To obligatoriske weekender og 1 opfølgningsdag,  
UW1: 5-7/3/2021, SC Follow Up (maj, dato aftaler vi sam-
men) og UW3 (dato kommer senere). Transport dertil: 

25-400,- afhængigt af 
egen og UW-
lokalforening 

Helbredsattest /  
Health Form  

Alle deltagere skal have en gyldig helbredsattest på CISV 
formular. Den må højst være 1 måned gammel ved afrejse. 
Kan evt. laves af en læge man kender.  

400,-  

Syge-/rejse-/
ansvarsforsikring 

Deltagere er omfattet af CISV’s fælles rejseforsikring. Den-
ne tilsendes af Seminar Camp udvalget. Yderligere syge-/
ansvarsforsikring tegnes individuelt af deltagere.  

Rejseforsikring er dæk-
ket af Camp Fee  

Pas Hver enkelt deltager skal have gyldigt pas, som er gælden-
de 6 måneder efter hjemkomstdato (pris u. 18 år)  

143,-  

Vaccination  Afhænger af land/egen vurdering/allerede foretagne vacci-
nationer — afvent precamp/infobrev  

800,-  

Lommepenge  Der oplyses ofte et niveau i precampen og ligger typisk på:  1.000,-  

Emergency-beløb  Det er ikke et krav, at du som deltager medbringer et 
Emergency-beløb, men det anbefales i tilfælde af uforud-
sete udgifter  

1.000,-  

Aftercamp  Nogle Seminar Camps vælger at holde en så kaldt ”after 
camp”, hvor deltagerne, efter at selve programmet er slut, 
samles og tilbringer nogle ekstra dage sammen. Men det er 
svært at sætte et fast beløb, men det er en udgift som er 
værd at have med i baghovedet  

1.000-2.000,-  


