
REGULAMIN STAŻU ZAWODOWEGO

1. Staże zawodowe organizowane są dla uczniów Rzemieślniczej Szkole Branżowej I Stopnia w Krynicy
– Zdroju  w ramach projektu "Młodzi fachowcy na europejskim rynku pracy – rzemieślnicze staże w
Hiszpanii" Program  Operacyjny  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020  współfinansowany  z
Europejskiego Funduszu Społecznego nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036296.

2. Organizacją prowadzącą  staże jest  Izba  Rzemiosła  i  Przedsiębiorczości  w  Nowym  Sączu,
reprezentowana przez Prezesa Izby i koordynatora projektu pana Mieczysława Urbańskiego.

3. Organizacją pośredniczącą w realizacji staży jest firma EM Training Agency Sevilla – Hiszpania.
4. Staże zawodowe odbędą się w Sevilli  (Hiszpania);  turnus trwa 2 tygodnie – 14 dni – na tyle dni

uczestnik  otrzymuje  dofinansowanie.  Wyjeżdża  grupa  24  uczestników  z  Rzemieślniczej  Szkole
Branżowej I Stopnia w Krynicy – Zdroju  wraz z 2 opiekunem pedagogicznym. 

5. Turnus organizowany jest w terminie od 10 lutego 2018 do 24 lutego 2018. Uczestnik zobowiązany
jest do takiej organizacji podróży, która umożliwi rozpoczęcie i zakończenie stażu w wymienionym
terminie – skrócenie lub wydłużenie pobytu wiąże się z odliczeniem dofinansowania.

6. Podróż  zaplanowana  będzie  w  następujący  sposób;  Sobota  10.02.2018 zbiórka  uczestników  w
Krynicy - Zdroju, przejazd busem na lotnisko w Warszawie - Modlinie całej grupy, przelot samolotem
do Sevilli  (około 4 godz. lotu) przewóz podstawionym busem na miejsce noclegu w Sevilli. Droga
powrotna Sobota 24.02.2018 w identyczny, zaplanowany w odwrotnej kolejności, sposób.

7. Uczestnik  otrzymuje  kieszonkowe  w  euro,  za  potwierdzeniem  na  specjalnej  liście.  Wysokość
kieszonkowego (wsparcie indywidualne) określona zostanie w podpisanej przed wyjazdem Umowie
o staż. Przeznaczona zostaje na wykup polisy ubezpieczeniowej, wyżywienie + przejazdy lokalne.

8. Uczeń zobowiązany jest do przepracowania  10 dni roboczych stażu, od 7 do 8 godzin dziennie,
udokumentowanych notatkami prowadzonymi w dzienniczku praktyk  i wystawionym certyfikatem
potwierdzającym odbycie stażu, co stanowi podstawę zaliczenia stażu.

9. Każdy z uczestników zostaje zobowiązany do wyrobienia  dowodu osobistego  oraz pobrania z NFZ
karty EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, dodatkowo umożliwiającej bezpłatne,
publiczne  usługi medyczne za granicą.

10. Obowiązkowo wszyscy  uczestnicy  ubezpieczają  się  dodatkowo  od  nieszczęśliwych  wypadków,
kosztów leczenia, na życie oraz od odpowiedzialności cywilnej  na cały okres stażu, łącznie z podróżą
– organizator staży zapewnia zbiorowego ubezpieczyciela – szczegóły w umowie o staż.

11. Każdy  uczestnik  stażu  w  celu  zapewnienia  maksymalnego  bezpieczeństwa  zobowiązany  jest  do
odpowiedniego zachowania, przestrzegania wydawanych poleceń opiekunów pedagogicznych oraz
stosowania się do przepisów i regulaminów w trakcie;

        a/ podróży wszystkimi środkami transportu,
 b/ zajęć organizowanych w ramach stażu u pracodawcy, 
 c/ pobytu w hostelu/ campusie    http://www.residenciauniversitariacampus.com/en 
 d/ wszystkich innych wymaganych.

12. Uczestnik  –  pracownik  młodociany  zapewnia  sobie  na  czas  stażu  u  pracodawcy  urlop  lub
oddelegowanie na staż zagraniczny,  zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy.   

13. Każdy wyjeżdżający na staże zagraniczne zobowiązany jest do dbania o dobre imię ucznia Szkoły
          oraz Izby Rzemiosła w Nowym Sączu. Za nieprzestrzeganie Regulaminu uczeń może być ukarany  
          zgodnie z przepisami statutu Szkoły, Izby Rzemiosła oraz wydalony ze stażu ze wszystkim           
          konsekwencjami finansowymi. 
14.    W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków uczestnictwa,  rezygnacji z udziału w Projekcie

   i/lub przerwaniu stażu,  zobowiązuję się do pokrycia wszystkich kosztów, poniesionych w związku 
   organizacją stażu  przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

http://www.residenciauniversitariacampus.com/en

