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REGULAMIN OGÓLNY 

I. STAŻYŚCIE NIE WOLNO:  

 

1. posiadać i zażywać narkotyków, 

2. dyskryminować innych na tle religijnym, ze względu na płeć, okres rozwojowy, narodowość, rasę, 

orientację   seksualną, niepełnosprawność, światopogląd, etc.  

3. prowadzić działań przestępczych, 

4. opuszczać praktyk i kursu j. hiszpańskiego bez uzasadnionego powodu, 

5. zachowywać się w sposób niezdyscyplinowany  podczas praktyk i kursu j.hiszpańskiego, 

6. organizować wszelkiego rodzaju hucznych imprez w miejscu zakwaterowania, które zakłócałyby spokój 

i porządek ogólny. 

 

II. STAŻYSTA MA OBOWIĄZEK: 

 

1. powiadomić opiekuna i zespół euroMind o każdym zaistniałym, poważnym problemie w czasie pobytu 

w Sewilli, 

2. respektować program, zespół euroMind i wszystkie pozostałe zaangażowane w realizację projektu 

osoby.  

 
 

REGULAMIN ZAKWATEROWANIA 

 

 

I. STAŻYŚCIE NIE WOLNO:  

 

1. wieszać ręczników i ubrań na poręczach i w oknach – do tego celu przeznaczone są suszarki, które 

znajdują się na tarasie. 

2. palić papierosów w pokojach przy otwartych oknach - palenie dozwolone jest tylko i wyłącznie na tarasie, 

pod warunkiem, że jest dozwolone przez szkołę. 

3. wyrzucać niedopałków papierosów przez okno na ulicę, na taras etc. - prosimy używać przeznaczonych do 

tego celu popielniczek, 

UWAGA 

Personel euroMind rezerwuje sobie prawo do kontroli stanu miejsca zakwaterowania. Stażyści mają obowiązek 

utrzymywania swoich pokoi w należytym porządku w ciągu całego pobytu w Sewilli.  
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4. pić alkoholu na terenie zakwaterowania. Posiadanie i/lub spożywanie alkoholu 

na terenie rezydecji będzie traktowane jako poważne naruszenie regulaminu,którego konsekwencją będzie 

poproszenie o opuszczenie zapewnionego przez euroMind zakwaterowania. 

5. jeść i pić w pokojach – do tego celu przeznaczona jest jadalnia. Prosimy o przechowywanie przekąsek i 

napojów w jadalni na szafce lub w lodówce. Zachęcamy do użycia naklejek w celu oznaczenia swoich 

produktów. Naklejki znajdują się na szafce w jadalmi. 

6. wynosić kubków, szklanek, talerzy, sztućców do pokoi i gromadzić ich przy lub pod łóżkiem.  

7. trzaskać drzwiami. 

 
II. STAŻYSTA MA OBOWIĄZEK: 

 

1. utrzymywać swój pokój w należytym porządku, 

2. wynieść śmieci w momencie gdy kosz na śmieci w pokoju jest pełen. Instrukcja: worek ze śmieciami 

prosimy znieść do zielonego kontenera znajdującego się przy chodniku na ulicy, 

3. zmieniać ręczniki co NIEDZIELĘ. Instrukcja: ręczniki należy znieść na pierwsze piętro i indywidualnie 

przekazać pani sprzątającej. Pani, po otrzymaniu brudnych ręczników, wyda nowe. Prosimy o 

nieużywanie ręczników do czyszczenia butów, podłogi, makijażu, itp. 

4. zmienić pościel jednorazowo w NIEDZIELĘ, która wypada w połowie pobytu. Instrukcja: pościel należy 

znieść na pierwsze piętro i położyć na białej szafce w korytarzu. Personej sprzątający zostawi nową 

pościel na krześle w jadalni. Uczeń zobowiązany jest do samodzielnego przebrania pościeli w połowie 

pobytu, 

5. wyłączać światło po opuszczeniu pokoju,  

6. zgłaszać wszelkie usterki zaraz po ich zaobserwowaniu,  

7. wyłączać klimatyzację po opuszczeniu zakwaterowania lub pokoju. Stażyści otrzymają piloty do 

uruchamiania klimatyzacji. Klimatyzacja powinna być używana w sposób odpowiedzialny i rozsądny. 

Piloty do włączania i wyłączania klimatyzacji zostaną odebrane stażystom w przypadku gdy Ci: 

- korzystają z klimatyzacji przy otwartych oknach, 

- nie wyłączają klimatyzacji po opuszczeniu pokoju lub zakwaterowania.  

 
 

III. POSIŁKI: 

 

1. zapewnione są 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), 

2. kolacja i śniadanie podawane są w formie bufetu. Jedzenie wystawiane jest na mobilnych stołach  w 

jadalni przez kucharza ok. godziny 17:00, 

3. na jednym stole znajduje się kolacja, na drugim natomiast śniadanie, które należy spożyć w dniu 

następnym, 

4. wszystkie produkty mleczne i mięsne (szynka, ser, pomidor, owoce,mleko, etc) przeznaczone na 

śniadanie znajdować się będą w lodówce do której mają dostęp wszyscy uczniowie. Na stole ze 

śniadaniem znajdować się będą produkty suche, takie jak płatki, ciastka, muffinki, kakao, bułeczki 

maślane, etc.  

 

 

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNISZCZEŃ I NIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU. KAUCJA  
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1. Stażyści są zobowiązani wpłacić kaucję w wysokośći 20 Euro zaraz po 

przyjeździe. To symboliczna kwota, która pokryje koszty drobnych zniczeń. Kaucja zostanie zwrócona 

stażystom przed wyjazdem.  

2. W przypadku zniszczenia wyposażenia zakwaterowania, stażysta ma obowiązek pokryć koszt zakupu 

nowego o takiej samej wartości jak to zniszczone lub pokryć koszty jego naprawy. NA PRZYKŁAD:W 

przypadku zniszczenia lub poplamienia materaca, kupno nowego wynosi 100 Euro; w przypadku 

zgubienia klucza do drzwi wejściowych, wymiana i montaż nowego zamka wynosi 50 Euro. 

3. W przypadku nie przyznania się do winy przez żadnego z uczestników projektu, koszt kupna lub 

naprawy nowego sprzętu zostanie podzielony pomiędzy wszystkich stażystów, 

4. W przypadku odmowy współpracy z zespołem euroMind i nieprzestrzegania regulaminu, stażysta może 

zostać usunięty z programu i odesłany do kraju ojczystego na własny koszt.  

5. W przypadku odesłania stażysty do domu, koszt jego pobytu do momentu usunięcia z programu 

zostaną zobowiązani pokryć rodzice, opiekunowie prawni lub sam stażysta.  

. 
 

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRANIA ODZIEŻY  

1. chęć prania odzieży przy użyciu pralki automatycznej należy zgłaszać pani sprzątającej. Koszt jednego 

pełnego prania wynosi 3€, 

2. na każde pełne pranie składają się 4 torby na rzeczy do prania: 3 duże i jedna mniejsza,  

3. uczniowie sami muszą zadecydować, czy chcą wyprać swoje ubrania osobno, czy wspólnie z innymi 

uczniami,  

4. odpowiednio posegregowana i umieszczona w 4 torbach odzież powinna zostać przekazana pani 

sprzątającej w godzinach obiadowych, 

5. prosimy pamiętać  o segregowaniu odzieży również według koloru: w 4 workach powinna znajdować się 

odzież o mniej więcej tej samej barwie, zawartość worków nie jest sprawdzana przez personel, 

6. odzież zostanie wyprana w dniu następnym i wystawiona w przeźroczystym pojemniku do wywieszenia, 

7. dziennie nastawiane są dwie pralki odzieży, po 4 worki każda. 

 

 

Zobowiązuję się respektować wyżej przedstawione zasady ogólne, jak również zasady 

zakwaterowania pozwalające na prawidłową i sprawną realizację projektu Leonardo da Vinci 

lub Erasmus +, w którym uczestniczę.   

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie przestrzegania regulaminu mogę zostać 

usunięty z programu.  

Przyjmuję również do wiadomości, że w przypadku usunięcia mnie z programu, koszt mojego 

pobyty w Hiszpanii będzie musiał zostać pokryty z moich własnych środków.   
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Akceptuję powyższy regulamin i zobowiązuję się go przestrzegać:  

No. Name  Surname  Date  

1.    
2.     
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16    
17.    
18.    
19.    
20.    
 

Przypominamy, że Komisja Europejska nie pokrywa kosztów uczestnictwa w programie 

Leonardo da Vinci lub Erasmus + tych stażystów, którzy nie ukończyli programu, a co za tym 

idzie nie uzyskali pozytywnej oceny od opiekuna praktyk, Certyfikatu Praktyk, jak również 

Certyfikatu Europass Mobilność.  

 


