
 
 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE  

Uczniowie będą zakwaterowani w prywatnym apartamencie.  

Adres:  

Avenida de Berna, nr. 35, 2º Dto 

1050-036 Lisboa 

 

Apartament znajduje się blisko dwóch stacji metra - CAMPO PEQUENO (linia żółta) oraz SAO 

SEBASTIAO (linia niebieska i czerwona). Centralna lokalizacja, świetne połączenia komunikacyjne. w 

okolicy liczne sklepy, restauracje, kawiarnie, bankomaty, apteki.  

W całym apartamencie jest dostęp do WiFi. Hasło podamy na miejscu. 

1. Za wszystkie szkody, zepsucia, zniszczenia, straty w apartamencie spowodowane z własnej winy 

uczniowie muszą zapłacid z własnych pieniędzy. 

2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 - 8:00 rano. Prosimy o uszanowanie ciszy nocnej, w 

budynku mieszkają osoby starsze oraz rodziny z małymi dziedmi, prosimy więc o zachowanie ciszy i 

spokoju.  

3. W apartamencie nie może nocowad nikt poza uczestnikami. 

4. Osoby palące - prosimy nie palid w pokojach, nawet przy otwartych oknach. Palid można na 

balkonach, jednak prosimy nie wyrzucad odpadków po papierosach przez balkon, będą popielniczki. 

5. Bardzo prosimy o zachowanie czystości i porządku w pokojach przez cały pobyt. 

ZABRONIONE jest spożywanie napojów alkoholowych oraz palenie papierosów w mieszkaniu. 

W apartamencie uczniowie mają dostęp do kuchni a w niej do swobodnego użytku czajnik, 

mikrofalówkę, ekspres do kawy, wszystkie naczynia, sztudce. W kuchni będzie zawsze kawa i herbata. 

Grupa będzie miała do użytku swoją lodówkę, gdzie będzie można trzymad zakupione przez siebie 

produkty. 

W apartamencie jest również żelazko.  

Prosimy zabrad swoje ręczniki oraz jeśli potrzeba również suszarki do włosów. 

Rano, około 7:30 przychodzi Pani, która szykuje śniadania w formie bufetu - będzie świeże pieczywo, 

masło, ser, szynka, chorizo, dżemy wieloowocowe, miód, jogurty, płatki z mlekiem, świeże warzywa i 

owoce - jako standardowe śniadanie, które zapewniamy w cenie. Każdy wybiera to co lubi. Jeśli ktoś 

życzy sobie zjeśd coś innego, zawsze może indywidualnie zakupid sobie dodatkowe produkty i 

przechowywad w lodówce. Uczniowie przychodzą na śniadanie przed wyjściem do pracy, najlepiej się 

podzielid - kiedy jedni się kąpią, drudzy w tym czasie jedzą śniadanie, potem odwrotnie - żeby nie 

tracid czasu. 



 
Pozostałe posiłki (kolacje) będą odbywały się w pobliskiej restauracji tuż obok miejsca zamieszkania. 

Jeśli w grupie są wegetarianie lub alergicy na określone produkty, bardzo prosimy o informację z 

wyprzedzeniem. 

PRANIE UBRAO: 

Grupa ma prawo co drugi dzieo oddawad ubrania do wyprania bez opłat.  

Uczestnicy nie mogą używad pralki i suszarki samodzielnie, są one obsługiwane przez panią 

sprzątającą. Prosimy oddawad do prania tylko ubrania codzienne, wymagające bieżącego wyprania - 

bielizna, spodnie, bluzki - bez kurtek, butów itp. W pobliżu jest profesjonalna pralnia publiczna, do 

której można oddawad takie rzeczy jeśli to konieczne. 

Raz w tygodniu będą zmieniane prześcieradła i pościel w pokojach. Prosimy pamiętad aby w każdy 

poniedziałek zdjąd brudną pościel i prześcieradła i położyd na podłodze obok łóżek. 

PRACA:  

W pracy należy byd punktualnym. Zabronione jest używanie telefonów komórkowych podczas 

praktyk. Prosimy również starad się nie używad języka polskiego przy innych pracownikach. 

W załączeniu przesyłam REGULAMIN POBYTU w wersji polskiej. Są w nim zawarte wszystkie 

powyższe informacje jak i inne zasady, których należy przestrzegad - w mieszkaniu i w pracy. Prosimy 

o zapoznanie się z regulaminem jeszcze przed wyjazdem. Każdy uczestnik oraz opiekun jest 

zobowiązany do jego przestrzegania. 

DOKUMENTY (Porozumienia o programie zajęd, karty jakości) 

Prosimy o przygotowanie pełnych wydruków w dwóch wersjach językowych dla każdego ucznia oraz 

o wpisanie poprawnych dat (przynajmniej ołówkiem) w miejscach gdzie mają podpisad się 

pracodawcy, aby uniknąd ewentualnych pomyłek. 

POZOSTAŁE INFORMACJE: 

W niedzielę 5 listopada o godzinie 22:55 osoba od nas odbierze grupę z lotniska, następnie 

taksówkami uczestnicy zostaną przewiezieni do miejsca zakwaterowania.  

Po przylocie każdy otrzyma imienną kartę komunikacji miejskiej, którą prosimy od tej chwili nosid 

zawsze przy sobie. Prosimy pilnowad kart, w przypadku ich zgubienia lub zniszczenia uczestnicy sami 

muszą pokryd koszty wyrobienia nowych.  

W poniedziałek uczniowie zaczną praktyki. Najpierw odbędą się spotkania organizacyjne z 

opiekunami praktyk, przekazane zostaną wszystkie zasady, regulaminy oraz dokładne godziny pracy i 

przerw. Godziny podane w naszym programie są orientacyjne, prosimy nie traktowad ich jako ściśle 

obowiązujących od początku do kooca praktyk. Mogą byd one różne w zależności od miejsca 

praktyk. Pracodawcy poinformują uczniów o obowiązujących ich godzinach w danym miejscu pracy i 

tego rozkładu uczniowie mają obowiązek się trzymad. 



 
O godzinach wyjścia do pracy w poniedziałek poinformujemy opiekunów zaraz po przylocie do 

Lizbony. 

BARDZO WAŻNE: Opiekunowie muszą obowiązkowo towarzyszyd uczniom w pierwszym dniu 

zapoznawczo-organizacyjnym w miejscach pracy. W pierwszym dniu ustalane są godziny pracy, 

przekazywane są informacje o ewentualnych strojach roboczych, omawiane są zasady, jakich należy 

przestrzegad w miejscu pracy, zadania i obowiązki, często również zadawane są pytania o programy 

praktyk. 

Pracodawcy często proszą nauczycieli o wskazówki jeśli chodzi o umiejętności uczniów, stopieo 

przygotowania do zawodu, zakres zadao jakie mogą im zlecad oraz co generalnie uczniowie chcieliby 

robid, czego się nauczyd, jakie umiejętności podszkolid. 

Dlatego obecnośd opiekunów w tym dniu jest niezwykle istotna. 

W załączeniu przesyłam również ogólny program pobytu z harmonogramem poszczególnych dni oraz 

programem kulturalnym. 

Na wszelki wypadek pozostawiam kontakt do Rosário Pires + 351 96 674 90 20  

W razie jakichkolwiek problemów proszę śmiało dzwonid 24h na dobę. 

Gdyby były jakieś pytania, proszę pisad, będę na bieżąco sprawdzad wiadomości. 

Do zobaczenia! 

tudies and Training Department 
CASA DA EDUCAÇÃO - Sapere Aude 
Praça Francisco Sá Carneiro, 12 – 1º ESQ | 1000-160 Lisboa 
Telephone: (+351) 21 82 55 068 
Mobile: (+351) 96 674 90 20 
E-mail: msantos.houseofeurope@gmail.com / erasmuspluslisbon@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Casa.Educacao  
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