
 
REGULAMIN STAŻU ZAGRANICZNEGO 

 

„Z polskiej wsi do Europy - mobilności zawodowe szansą na sukces w hotelarstwie 

i gastronomii" POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023641 realizowany jest w ramach 

projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz 

mobilność kadry kształcenia zawodowego” w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne 

i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 (PO WER). 

Lizbona 5-25 listopada 2017 r. 

1. Staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+ traktowany jest jako zajęcia realizowane 

poza terenem szkoły i w związku z tym uczestnicy obowiązani są do przestrzegania 

regulaminu zgodnego z regulaminem szkoły i ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa 

w czasie całego pobytu na stażu. Naruszenie zasad regulaminu spowoduje wyciągnięcie 

surowych konsekwencji wynikających z postanowień regulaminu.  

2. Uczestnicy stażu, jako osoby pełnoletnie, zobowiązują się do przestrzegania regulaminu 

zarówno w czasie odbywania praktyk w firmach, jak i w czasie wolnym od zajęć w dni 

powszednie oraz w weekendy.  

3. Wszelkie koszty stażu pokrywa program POWER. Uczestnictwo w stażu zagranicznym 

należy traktować jako wyróżnienie i formę nagrody dla najlepszych uczniów. Dlatego też 

uczestnicy stażu zobowiązani są do godnego reprezentowania szkoły w kraju i za granicą. 

4. Uczestnicy stażu zagranicznego zobowiązani są do 100% frekwencji w przygotowaniu 

pedagogiczno – językowo -kulturowym. Przygotowanie to odbędzie się w wyznaczonym 

terminie na terenie szkoły. 

5. Każdy uczeń musi posiadać dowód osobisty lub paszport, Europejską Kartę 

Ubezpieczenia Zdrowotnego lub inny dokument potwierdzający obowiązkowe 

ubezpieczenie, polisę ubezpieczeniową oraz dzienniczek praktyk. 

6. Uczestnicy  stażu zobowiązani  są  do  punktualności  i  zdyscyplinowania,  respektowania  

poleceń opiekunów praktyk ze strony polskiej, a w czasie odbywania stażu, również 

opiekuna ze strony partnera zagranicznego. Uczestnicy znają program stażu, który 

otrzymują przed wyjazdem na praktykę.  

7. W czasie podróży uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatorów        

transportu oraz opiekunów grupy.  

8. W czasie podróży, jak i w czasie organizowanych wycieczek nie wolno oddalać się od 

grupy bez zezwolenia opiekuna.  



 
9. W czasie całego pobytu za granicą zabrania się: palenia papierosów, spożywania 

alkoholu, korzystania z jakichkolwiek substancji  psychoaktywnych i używek.  

10. Uczestnicy dostosowują się do godzin pracy ustalonych przez firmę w porozumieniu 

z opiekunem praktyk ze strony partnera zagranicznego – wszelkie niedyspozycje fizyczne 

należy zgłaszać firmie w tym samym dniu, za pośrednictwem opiekunów. 

11. W trakcie odbywania stażu uczestnicy dokumentują w Dzienniczku Stażu realizowane 

tematy oraz wykonują prezentację multimedialną po zakończeniu praktyk.  

12. Po ukończeniu praktyki w danym dniu uczestnicy wracają na teren miejsca noclegowego, 

biorą udział we wszystkich zajęciach organizowanych zarówno przez zagranicznego 

partnera, w szczególności w zajęciach językowo – kulturowo – pedagogicznych. 

13. Zabrania się surowo oddalania uczestników stażu poza teren zamieszkania bez wiedzy 

i zgody opiekuna. 

14. Zabrania się korzystania z kąpielisk i basenów bez nadzoru i zgody opiekunów. 

15. W czasie ciszy nocnej (godzina zostanie ustalona przez polskiego opiekuna) uczestnicy 

przebywają w swoich pokojach. 

16. Jeżeli uczeń rezygnuje ze stażu w ostatnich 10 dniach przed wyjazdem i nie znajdzie się 

uczeń z listy rezerwowej, który zdecyduje się na wyjazd w ostatniej chwili, lub 

w przypadku gdy uczestnik/uczestniczka nie odbędzie stażu w całości z własnej winy 

ponosi koszty związane z organizacją stażu, które nie będą mogły być odzyskane: koszty 

przygotowania, koszty ubezpieczenia, biletów lotniczych, przedpłaty za noclegi, 

wyżywienie i komunikację miejską w kraju partnera, itp. 

17. W przypadku gdy uczestnik/uczestniczka w sposób rażący złamie regulamin w czasie 

pobytu za granicą (spożywanie alkoholu, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy 

opiekunów, nie przestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież itp.), może być usunięty 

z praktyk w trybie natychmiastowym. Rodzice zostaną o tym powiadomieni telefonicznie 

i  uczestnik/uczestniczka  zostanie  odesłany  do  kraju.  Koszty  związane  z  przerwaniem  

stażu (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponosi uczestnik/uczestniczka. Za 

wszelkie szkody wyrządzone w sposób umyślny, złośliwy lub nieodpowiedzialny koszty 

ponosi uczestnik/uczestniczka.  

 Podpisy uczestnika/uczestniczki: 

 

 


