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Zał. I 

POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ DLA MOBILNOŚCI OSÓB UCZĄCYCH SIĘ W RAMACH SEKTORA 
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE W PROGRAMIE ERASMUS+ 

I. DANE UCZESTNIKA 

 

I ię i azwisko u zest ika: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dziedzi a kształ enia zawodowego:   ……………………………………………………………………………………………………………….           

Orga iza ja wysyłają a: U ia Produ e tów i Pra odaw ów Prze ysłu Mięs ego, al. Ujazdowskie 18/16; 

00-478 Warszawa, Polska 

Osoba do kontaktu: Magdale a Sieklu ka, Kierow ik działu szkoleń, m.sieklucka@upemi.pl, +48  694 476 519        

 

II. OPIS PROPONOWANEGO PROGRAMU SZKOLENIA ZA GRANICĄ 

Orga iza ja przyj ują a: EUROPROYECTOS LEONARDO DA VINCI S.L., C/Agustí  More o, 7,  Córdo a, 
Hiszpania 

Osoba do kontaktu: Magdalena Adamczyk, Koordynator,   proyectos@europroyectosldv.com, +34 958 279 701     

 

Planowana data rozpo zę ia i zakoń ze ia okresu o il oś i:  24.06.2016r.- 23.09.2016r.                                             

 

Wiedza, u iejęt oś i i ko pete je, jakie ają zostać a yte:   

Sz zegółowy progra  szkole ia:                                                                                      
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Zada ia stażysty:                                                                                      

Metody monitorowania i opieki mentorskiej nad uczestnikiem : 

Ewaluacja i walidacja szkolenia:    

                                                                                  

 

III.   ZOBOWIĄZANIE ZAANGAŻOWANYCH STRON 

Poprzez złoże ie podpisu a i iejszy  doku e ie, u zest ik, orga iza ja wysyłają a i 
organizacja przyj ują a potwierdzają, że ędą przestrzegać zasad Karty Jakoś i Mo il oś i. 

UCZESTNIK 

 

Podpis uczestnika...............................................................       Data: …………………………………………………………….. 

ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA 

Potwierdza y, że zapropo owa y progra  stażu został zatwierdzo y.  

Po zakoń ze iu szkole ia, i stytu ja wystawi u zest ikowi  doku e t Europass Mo il ość oraz certyfikat 

potwierdzają y z ajo ość języka hiszpańskiego 

Podpis koordynatora............................................ Data: ................................................................... 

 ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA 

Potwierdza y, że zapropo owa y progra  stażu został zatwierdzo y.  

Po zakoń ze iu progra u szkole ia, orga iza ja wystawi u zest ikowi  zaświad ze ie o od y iu stażu oraz  

Podpis koordynatora…......................................... Data: ................................................................... 

 


