
 
 

Informacja na temat wyjazdu uczniów do Grecji  

w ramach programu Erasmus+ (30.05.2021-12.06.2021r.) 

Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Janowie kształcący się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i 

agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w ramach udziału w projekcie  

pt. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 

zawodowe, otrzymują następujące wsparcie: 

 podróż do miejsca realizacji stażu – nowoczesnym, klimatyzowanym autokarem, 

 ciepły posiłek oraz prowiant na podróż w obie strony, lecz proszę się zaopatrzyć we własny prowiant w 

zależności od potrzeb, 

 ubezpieczenie na okres przebywania na stażu, uwzględniające ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) obejmujące ewentualne szkody wyrządzone przez użytkowników projektu, 

ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia oraz niespodziewany powrót do kraju. 

Organizacja  

Praktyki będą realizowane w Grecji w okresie od 31-05-2021r. do 11-06-2021r. 

Wyjazd z Polski 30-05-2021 r. 

Powrót  do kraju 12-06-2021 r. 

Zakwaterowanie – Hotel Evilon w miejscowości NEI PORI 

 

Efekty kształcenia: 

 zwiększenie wiedzy o funkcjonowaniu firm zagranicznych, poznanie sposobów organizacji pracy w 

zagranicznych przedsiębiorstwach, 

 zdobycie wiedzy na zagranicznych rynkach pracy, 

 dowiedzenie się więcej o zasadach funkcjonowania programu PO WER oraz Erasmus+,  

 zwiększenie znajomości specjalistycznej technologii w języku obcym związanej z kierunkiem 

kształcenia, 

 poznanie Grecji, jej kultury, tradycji, kuchni. 

       Lista rzeczy przydatnych na wyjazd do Grecji: 

 dowód tożsamości lub paszport, 

 karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), 

 ubrania do pracy (strój roboczy), 

 zapas maseczek, 

 pieniądze według uznania (PLN, euro, karta), 

 do autobusu (zagłówek, kocyk), 

 artykuły spożywcze według uznania (gorące kubki, herbata/kawa, wafle), 

 odzież (piżama, bluza/sweter, nakrycie głowy, strój kąpielowy, ręcznik plażowy, przewiewne ubrania, 
wygodne buty), 

 kosmetyki: szczoteczka i pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, płyn antybakteryjny do rąk 

 apteczkę w skład której będą wchodziły np: stale przyjmowane leki, leki przeciwko chorobie 
lokomocyjnej, plastry z opatrunkiem na skaleczenia bądź otarcia, tabletki przeciwbólowe, leki 
przeciwbiegunkowe i na zatrucia pokarmowe, środki odstraszające owady, środki na poparzenia 
słoneczne, kremy z filtrem), 

 ręczniki – są, ale można zabrać swój, 

 multimedia (komórka, ładowarka, power bank, słuchawki...), 

 przybory dodatkowe (proszek do prania, kubek np. termiczny), 

 przybory szkolne (notatnik, długopis), 

 plecak na wycieczki, torebka, nerka na dokumenty, 

 rozrywka (książki, karty, gry planszowe...). 
 
PPROSZĘ PODPISAĆ BAGAŻ! 
 


