Szczegółowe informacje dotyczące projektu Eurologis IV
Kraj
Miasto
Termin
Wymagania

Hiszpania
Saragossa
27.06. -22.07.2022
1. Paszport Covid ważny do
końca pobytu
2. Ważny dokument tożsamości
(dowód osobisty lub paszport)

Włochy
Bolonia
03.07. - 31.07.2022
1. Paszport Covid ważny do końca
pobytu
2. Ważny dokument tożsamości
(dowód osobisty lub paszport)

Uczniowie niezaszczepieni mogą skorzystać ze szczepionki na Covid-19 firmy Johnson&Johnson.

Po przyjęciu jednorazowej dawki unijny certyfikat/paszport Covid otrzymamy już po 14 dniach!

Zgłoszenie

Wyjazd przeznaczony dla uczniów klas drugich po szkole podstawowej
oraz klas trzecich po gimnazjum i po szkole podstawowej
w zawodzie Technik logistyk i Technik spedytor.
(2TL1, 2TL2, 2TLi, 2TS, 3TL1, 3TL2, 3TLi, 3TS, 3LP1, 3LP2, 3LPi, 3TSP)
1. Podpisany Formularz
1. Podpisany Formularz
zgłoszeniowy*
zgłoszeniowy*
2. Podpisany regulamin rekrutacji
2. Podpisany regulamin rekrutacji
i uczestnictwa*
i uczestnictwa*

Faza
przygotowawcza
projektu
Pokrywane
koszty
Na koszt własny
Ilość miejsc

*w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagany jest
także podpis rodzica

*w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagany jest
także podpis rodzica

Szkolenia przygotowawcze:
Język angielski – 10 godzin,
Język hiszpański – 10 godzin,
Przygotowanie kulturowe – 15 godzin
1. Przelot w dwie strony
2. Wyżywienie
3. Zakwaterowanie
4. Karty przejazdu po mieście
Buty robocze ochronne BHP w
cenie od 50 zł
25 dla Technik logistyk
4 dla Technik spedytor*

Szkolenia przygotowawcze:
Język angielski – 10 godzin,
Język włoski – 10 godzin,
Przygotowanie kulturowe – 15 godzin
1. Przelot w dwie strony
2. Wyżywienie
3. Zakwaterowanie
4. Karty przejazdu po mieście
Buty robocze ochronne BHP w
cenie od 50 zł
25 dla Technik logistyk
4 dla Technik spedytor*

W przypadku mniejszej ilości chętnych logistyków,
proponujemy wolne miejsca spedytorom.

Praktyka
zawodowa
Wyżywienie

W przypadku mniejszej ilości chętnych logistyków,
proponujemy wolne miejsca spedytorom.

Uczniowie odbywają praktyki od poniedziałku do piątku w godzinach od
08:00 do 16:00 w firmach związanych z branżą logistyczną. W jednej
firmie pracuje minimum 2 uczniów. Jest to praca fizyczna.
Uczniowie sami dojeżdżają do pracy.
Uczestnicy wyjazdu otrzymują 12 Euro dziennie na wyżywienie. Pieniądze
na wyżywienie wypłacane są gotówką na początku każdego tygodnia.
Uczniowie sami robią zakupy, samodzielnie przygotowują posiłki, piorą i
sprzątają.

