
Hvem kan søke om stipend? 
 

Hovedmålet med stipendene er å gi to 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 13 juli, og kan ikke fylle 26 år 

i løpet av turen, som har varighet frem til 23 juli. 

- Ha gyldig legitimasjon. 

- Kunne snakke norsk og engelsk. 

- Være tilgjengelige fra 13-23 juli. Stipendiatene vil ankomme Fredrikstad dagen før avgang 

som er 14 juli, og vil ankomme Bergen 21 juli. Stipendiatene kan selv bestemme om de vil 

benytte seg av overnatting ombord frem til 23 juli. 

- Kunne dokumentere turen, helst i form av bilder. Søkere må være villig til å gi 

stipendansvarlig rettigheten til bruk av dokumenteringen. Eksempelvis vil bildene bli brukt i 

foredrag og sosiale medier relatert til seiling og seiltrening. 

- Ha tilgang til egne lommepenger i havnene. Dette blir ikke inkludert i stipendet. 

- Ha økonomisk mulighet til å bestille transporten til og fra havnene selv. Reiseregningene blir 

refundert imot fremvisning av kvittering. Hvis mottakere av stipend ikke gjennomfører turen, 

vil ikke reiseregningene bli refundert. 

Vilkårene til Seilskipet Statsraad Lehmkuhl: 

- Reiseforsikring 

Det er et krav at alle medseilere må ha gyldig reiseforsikring og ulykkesforsikring med vilkår 

som er dekkende for formålet. Dekningene må være gyldig under hele oppholdet om bord på 

Statsraad Lehmkuhl. Undertegnende er innforstått med at det kan medføre risiko å delta 

som medseiler. Personskade kan inntreffe om bord og skaden må være dekket av Reise og 

Ulykkesforsikring. Stiftelsen er ikke økonomisk ansvarlig for forsinkelser som måtte oppstå, 

og er ikke ansvarlig for øvrige reisekostnader. Tvistemål løses i henhold til norsk lov og norsk 

jurisdiksjon. 

- Sykdommer og medisiner  

Av sikkerhetshensyn må det opplyses om relevante sykdommer og medisiner senest en 

måned før avgang. Kaptein og skipets ledelse forbeholder seg retten til å sende personer i 

land dersom sykdomsbildet kan medføre en risiko for vedkommende eller besetningen.  

På grunn av International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) er mannskapet pålagt å 

gjennomføre tilfeldige kontroller av passasjerer og besøkende sine personlige effekter og 

bagasje. 

Besøkende er velkomne ved invitasjon og på eget ansvar. Skipet kan ikke holdes ansvarlig for 

skader eller ødeleggelser i forbindelse med besøk om bord. 
 

NB! Søknaden må lastes opp i form av et Word dokument eller PDF og sendes 

på mail til eline.kristiansen@vitaminseasail.com 
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