Koszt dojazdu na Staż
realizowany w ramach Projektu „Zawodowy Wrocław“
1. Zwrot kosztów dojazdu na staż przysługuje Uczestnikowi projektu w sytuacji,
gdy miejsce zamieszkania Uczestnika projektu położone jest w innej
miejscowości niż miejscowość, w której odbywa się staż, a dojazd na staż odbywa
się wyłącznie publicznymi środkami transportu.
2. Refundacja kosztów dojazdu przysługuje Uczestnikowi projektu tylko za dni,
w których Uczestnik projektu uczestniczył w stażu. Obecność będzie
weryfikowana na podstawie list obecności.
3. Koszt dojazdu, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy cen biletów najtańszego
przejazdu publicznymi środkami transportu na danej trasie, tj.: bilety kolejowe II
klasy, bilety autobusowe PKS, itp.
4. Zwrot kosztów dojazdu na staż następuje na podstawie Wniosku o zwrot
kosztów dojazdu po zakończonym stażu złożonego przez Uczestnika projektu do
Beneficjenta wraz z udokumentowanymi kosztami dojazdu.
5. Przez udokumentowane koszty dojazdu na staż rozumie się koszty faktycznie
poniesione na dojazd, potwierdzone kompletem czytelnych biletów
przejazdowych pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem realizacji stażu,
zawierające cenę, datę oraz godzinę wystawienia.
6. Warunkiem przyznania zwrotu kosztów dojazdu jest złożenie przez Uczestnika
projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz z wymaganymi załącznikami do
Centrum Kształcenia Praktycznego – pok. 408 lub 409 w terminie 10 dni
roboczych od zakończenia udziału w stażu.
7. Refundacja kosztów dojazdu dokonywana jest w formie przelewu na rachunek
bankowy Uczestnika projektu.
8. W przypadku biletów nieczytelnych, koszty ich zakupu nie będą podlegać
refundacji.

....................................................

......................, dnia ..........................r.

(imię i nazwisko)

....................................................
(adres zamieszkania)

WNIOSEK o zwrot kosztów dojazdu
Ja niżej podpisany/a zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych
przeze mnie kosztów dojazdu do miejsca realizacji stażu i powrotu do miejsca
zamieszkania w ramach projektu „Zawodowy Wrocław“ realizowanego przez Centrum
Kształcenia Praktycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Niniejszym

oświadczam,

iż

w

okresie

od

...............................

do

..............................

dojeżdzałem/łam do miejsca odbywania stażu korzystając z publicznych środków
transportu (PKS, BUS, PKP, itp.), a cena biletu w jedną stronę publicznym środkiem
transportu

na

trasie

z miejscowości

...........................................

do

miejscowości

............................................... wynosiła ...................... PLN
W załączeniu przekazuję ....................... sztuk biletów.
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podsatwie art. 233 par 2 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna.
Proszę o przekazanie zwrotu kosztów dojazdu na poniższy rachunek bankowy:
................................................................................................................................................................................

.........................................................

...........................................................................

Podpis uczestnika projektu

Podpis rodzica/opiekuna prawnego*

..........................., dnia ..........................r
*)

dotyczy wyłącznie uczestników niepełnoletnich

....................................................
(pieczęć Przewoźnika)
ZAŚWIADCZENIE
Przewoźnika o cenie biletu na danej trasie
Ninejszym zaświadcza się, że na trasie:
1) z miejscowości ........................................................... do miejscowości .........................................
posiadamy połączenie bezpośrednie, a cena biletu w jedną stronę na ww. trasie
wynosi ......................... PLN.
2) z miejscowości ........................................................... do miejscowości .........................................
nie posiadamy bezpośredniego połączenia, a ceny biletów w jedną stronę na
poszczególnych trasach kształtują się następująco:
a) z miejscowości ................................... do miejscowości ................................ - ............. PLN
b) z miejscowości ................................... do miejscowości ................................ - ............. PLN

....................................................
pieczęć i podpis Przewoźnika

