
 

 

 

 

REGULAMIN STAŻU 

 

dla grupy realizującej staż w Niemczech w Götz w ramach projektu ERASMUS + 
 

Prawa i obowiązki oraz oświadczenia UCZESTNIKA STAŻU (UCZNIA): 

Oświadczenia w imieniu uczestnika nieletniego składa Rodzic (Opiekun Prawny): 

1. Każdy Uczestnik stażu w Niemczech zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

2. Uczestnik ma prawo: 

 brać udział we wszystkich zajęciach programowych 

 wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do 

Opiekuna. 

3. Uczestnik ma obowiązek: 

 brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z 

tych zajęć przez Opiekuna lub lekarza; 

 punktualnie stawić się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć;  

 dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i 

stażu oraz poza jego terenem;  

 stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć;  

 stosować się do poleceń Opiekuna, kierownika wyjazdu (stażu w Niemczech); 

 mieć szacunek do innych uczestników, Opiekuna, niemieckich instruktorów oraz 

samego siebie; 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować 

o tym Opiekuna lub Kierownika wyjazdu; 

 pokrycia wszystkich strat materialnych, jeżeli były przez niego spowodowane; 

 zabrać i mieć przy sobie aktualną legitymację szkolną oraz inne posiadane dowody 

tożsamości.  

4. Uczestnikowi stażu nie wolno oddalać się od grupy poza teren stażu lub zamieszkania po 

zajęciach bez wiedzy i zgody Opiekuna. W trakcie całego wyjazdu obowiązuje 

bezwzględny zakaz posiadania i zażywania alkoholu, tytoniu oraz narkotyków i innych 

środków odurzających. 

5. Uczestnik oświadcza (podpisując niniejszy Regulamin), iż:  

 W razie zagrożenia życia zgadza się (a w przypadku osoby nieletniej oświadczenie 

rodzica) na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje; 

 Przyjmuję do wiadomości, że ubezpieczenie obowiązuje tylko wówczas, gdy 

ubezpieczony nie jest pod wpływem alkoholu, w przeciwnym wypadku 

zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z mojego leczenia 

(w przypadku ucznia nieletniego oświadcza rodzic) 



 

 
 

6. Rodzic lub opiekun podpisując niniejszy regulamin oświadcza, iż stan zdrowia dziecka 

pozwala na udział w stażu oraz wyjeździe do Niemiec a w przypadku problemów ze 

zdrowiem oraz specyficznych ograniczeń lub wymagań zdrowotnych powiadomi o tym 

Opiekuna. 

 
Zakres zadań i oświadczenia OPIEKUNA: 

 
 

1. Opiekun świadczy opiekę nad grupą uczestników, a w przypadku uczestników nieletnich 
odpowiada za ich bezpieczeństwo. 

2. Opiekun zobowiązany jest do:  
a) przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;  
b) Kontroli miejsc zajęć uczestników (terenu, budynku, pomieszczeń) oraz dróg do nich 
prowadzących, w szczególności sprawdzenie, czy ich aktualny stan odpowiada wymogom i 
przepisom z zakresu bezpieczeństwa i higieny;  
c) Kontroli wyposażenia i stanu urządzeń technicznych, instalacji, sprzętu oraz niezwłoczne 
zgłoszenie Kierownikowi Wyjazdu lub kierownictwu placówki wszelkich spostrzeżonych braków 
i błędów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników stażu;  
d) Natychmiastowego przerwania zajęć (pobytu), gdy stan terenu, budynku, pomieszczenia, 
sprzętu, instalacji, materiału zagraża uczestnikom, pracownikom lub innym osobom;  
e) Zapoznania uczestników z warunkami i wymogami bezpieczeństwa i higieny, pouczenie o 
istniejących i mogących zaistnieć niebezpieczeństwach;  
f) Kontroli przestrzegania przez uczestników obowiązujących regulaminów zajęć, zachowania, 
oraz nadzór i czujność podczas podróży, zajęć, ćwiczeń, wycieczek,  w celu wyeliminowania w 
porę przejawów działania nieostrożnego lub niezgodnego z wymogami bezpieczeństwa i higieny;  
h) Natychmiastowego udzielenia lub zapewnienia uczestnikowi pierwszej pomocy i dalszej opieki 
w razie nieszczęśliwego wypadku, powiadomienie o wypadku kierownika placówki. 

3. Opieka organizacyjna związana z realizacją programu dostępnego na Platformie e-Staży, a w 
szczególności zrelacjonowanie przebiegu każdego dnia stażu na Platformie e-Staży 

4. Opieka TŁUMACZA w zakresie bieżących tłumaczeń i konsultacji językowych w zakresie 
komunikacji uczestników stażu z organizatorami po stronie niemieckiej (pracodawcami, 
rzemieślnikami, instruktorami praktycznej nauki zawodu) w zakresie słownictwa i zwrotów 
zawodowych z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki, oraz 
pomoc językowa w rozwiązaniu potencjalnych kwestii organizacyjnych związanych z programem 
stażu.  



 

Zakres zadań ORGANIZATORA 

 

1. Organizator zapewni nieodpłatnie wszystkim uczestnikom: 
a) wykwalifikowaną i doświadczoną opiekę OPIEKUNA i TŁUMACZA zgodnie z zakresem 
zadań i oświadczeń określonych w niniejszym regulaminie;  
b) transport w profesjonalnej firmie transportującej osoby, wyżywienie, noclegi oraz miejsca 
organizacji staży zawodowych w trakcie wyjazdu zgodnie z celami projektu;  
c) ubezpieczenie uczestników w zakresie KL i NNW w trakcie podróży i pobytu na stażu 
 

 
Zakres odpowiedzialności i inne postanowienia 

 

1. Uczestnik (lub rodzice, opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego) ponoszą odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas wyjazdu (podróży, pobytu w miejscu noclegu, 
zajęć edukacyjnych w niemieckich firmach oraz pozalekcyjnych), jeżeli wyrządzone zostały w 
wyniku złej woli lub w wyniku nie stosowania się do przekazanych instrukcji lub regulaminów 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, pieniądze, 
bagaż pozostawione bez opieki podczas pobytu oraz w środkach transportu. 

3. W przypadku niestosowania się przez uczestnika do niniejszego Regulaminu Stażu Organizator 
powiadomi o tym fakcie Szkołę oraz rodziców uczestnika. W przypadku poważnego naruszenia 
Regulaminu Stażu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym 
zawiadomieniu rodziców wydalony z miejsca stażu na koszt własny lub rodziców/opiekunów 
prawnych uczestników niepełnoletnich. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika 
powinna odebrać go w ciągu 48 godzin z miejsca realizacji stażu a przypadku jego nie odebrania 
lub jego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu innych uczestników Organizator zastrzega 
sobie prawo do przekazania go pod opiekę właściwych władz (konsulat, miejscowa policja). 
 

4. Wszystkie sprawy nie uregulowanie niniejszym Regulaminem Stażu rozstrzygane będą w drodze        
negocjacji z uczestnikiem, a w przypadku ich nieskuteczności w drodze sądowej. W sprawach 
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. Spory, mogące wyniknąć z zastosowania niniejszego oraz Regulaminu Stażu umowy, 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora  

5. Staże w Niemczech realizowane są przez Organizatora Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce                     
ul 3-Maja 25, osoba do kontaktu Eugenia Karwowska tel. 503 100 823 oraz Jan Kawecki tel. 
501336585               

Podpis Organizatora       Podpis Uczestnika 
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