Hvem kan søke om stipend?
Hovedmålet med stipendene er å gi fire ungdommer muligheten til å oppleve livet på sjøen, i tillegg
til å spre ordet om seiling og seiltrening.
For å få mest mulig ut av stipendene og opplevelsen, er det dermed satt noen krav og vilkår til hvem
som kan søke. Søkere som ikke oppfyller disse kravene, vil derfor ikke bli vurdert.
Søkere MÅ:
- Være mellom 18 og 25 år. Du må være fylt 18 år før turens start, og kan ikke fylle 26 år i løpet av
seilasen.
- Ha gyldig legitimasjon.
- Kunne snakke norsk og engelsk.
- Ha bestilt et seiltokt med The Tall Ships Races 2021 (med valgfritt seilskip) før stipendsøknaden
sendes inn. En kopi av bekreftelsen på bookingen du har gjennomført må legges med søknaden før
du sender den inn. Hvis søknaden sendes inn uten en booking-bekreftelse, vil den ikke bli vurdert.
- Kunne dokumentere turen, helst i form av bilder. Søkere må gi stipendansvarlig rettigheten til bruk
av dokumenteringen. Eksempelvis vil bildene bli brukt i foredrag og sosiale medier relatert til seiling
og seiltrening.
- Jobbe med sosiale medier underveis på turen. Kravet er satt til annenhver dag, og tar ca en time
(maks) til dagen. Hovedsakelig vil arbeidet gå ut på å skrive en liten rapport annenhver dag, om
hvordan livet ombord seilskipet er.
- Hvis mottakere av stipend ikke gjennomfører seilasen, så må stipendet tilbakebetales til Vitamin
Sea Sail i sin helhet. Dette gjelder også om regattaen blir avlyst, eller om skipet du skal seile med
velger å avlyse turen du skal delta på!
Verdt å tenke på:
- Husk å ha reiseforsikringen i orden. Personskade kan inntreffe ombord og Vitamin Sea Sail er ikke
økonomisk ansvarlig for eventuelle ulykkeskader, tapte gjenstander eller øvrige kostnader som kan
oppstå under seilasen.
- Stipendet dekker opptil 2500kr av seilturen.
- Selv om det ser lysere ut for et Tall Ships Race i 2021, så er det viktig å tenke på at vi fortsatt går et
usikkert år i møte. På grunn av Covid-19 så kan endringer oppstå, og som nevnt over må hele
stipendet tilbakebetales om stipendmottaker ikke gjennomfører seilasen, uansett grunn.
- Sjekk at du har pass og eventuelle andre reisedokumenter i orden.
- Svar på søknaden kan forventes mellom 10 mai- 20 juni.

Søknaden må lastes opp i form av et Word dokument eller PDF og sendes på
mail til eline.kristiansen@vitaminseasail.com!
Fair winds!

