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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PRZED WYJAZDEM 1 (PORTUGALIA) 

GRUDZIEŃ 2017  

1. 18.12.2017 r.: spotkanie z uczestnikami projektu celem podpisania umów finansowych. 

STYCZEŃ/LUTY 2018 

1. 08.01.2018 r.: obowiązkowe spotkanie organizacyjne. 

2. Obowiązkowy kurs języka angielskiego przygotowujący do wyjazdu. 

Prowadząca: Agnieszka Karch, sala nr 13. 

Harmonogram kursu: 

DATA ILOŚĆ GODZIN CZAS TRWANIA KURSU 
11.01.2018 5 8.00 – 11.45 
15.01.2018 3 15.20 – 17.35 
17.01.2018 3 15.20 – 17.35 
22.01.2018 3 15.20 – 17.35 
24.01.2018 3 15.20 – 17.35 
12.02.2018 3 15.20 – 17.35 

  

3. Obowiązkowe szkolenie – przygotowanie psychologiczne przygotowujące do wyjazdu. 

Prowadząca: Marta Bonar – Tarnawa, sala nr 10. 

DATA ILOŚĆ GODZIN CZAS TRWANIA KURSU 
15.01.2018 2 13.30 – 15.20 

 

4. 12.02.2018 r.: ostateczny termin załatwienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego  

  (EKUZ) 

5. ….02.2018 r. godz.12.00: obowiązkowe szkolenie – przygotowanie kulturowe  
                           z przedstawicielem organizacji partnerskiej. 

godz. 16.00: nieobowiązkowe spotkanie rodziców uczestników  
z przedstawicielem organizacji partnerskiej. 

 



 

 

 

                                                      

Załącznik nr 1 do Porozumienia o programie zajęć dla mobilności osób uczących się w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe  
w programie Erasmus+. Konkurs 2017 

2 

 

6. 25.02.2018 r.  bus na lotnisko do Krakowa 
Odjazd: godz. (do ustalenia), Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie,  
ul. Katowicka 35, 41-902 Bytom 
Wylot: Kraków, godz. 14.25 – lot do Frankfurtu, godz. 16.00 (linia Swiss) 
Przylot: z Frankfurtu, godz. 20.50 do Porto, na godz. 22.30 (linia Lufthansa) 
 

7. 26.02. – 23.02.2018 r. praktyki zawodowe w Portugalii wg harmonogramu pobytu i programu  
   praktyk (Załącznik nr 2 do Porozumienia o programie zajęć dla mobilności osób uczących się w ramach  
   sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe w programie Erasmus+. Konkurs 2017) 

 
8. 24.03.2018 r. Wylot: Porto, godz. 12.10 do Frankfurtu, godz. 15.55 (linia Lufthansa) 

Przylot: z Frankfurtu, godz. 21.25 do Krakowa na godz. 22.55 (linia Swiss) 
 

Bus do Bytomia 
 

Zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zasad  
„Limitu bagażu podręcznego i rejestrowanego” linii Swiss i Lufthansa: 

 
1. Każdy uczestnik w ramach wykupionego biletu może zabrać na pokład jedną sztukę bagażu 

podręcznego o wymiarach: 55 x 40 x 23 cm. 
2. Ponadto dozwolony jest przewóz w kabinie:  

dodatkowo jednej sztuki bagażu podręcznego  
(maks. 30 x 40 x 10 cm, np. torebki, torby z laptopem),  
po jednym na każde dziecko nosidełku lub składanym  
wózku (może zdarzyć się, że wózek będzie musiał  
być przewożony w luku bagażowym) oraz wózka  
inwalidzkiego/sprzętu ortopedycznego (np. kule). 

3. Dodatkowo każdy uczestnik ma także wykupiony  
jeden bagaż rejestrowany, 
którego wymiary nie mogą  
przekroczyć 158 cm (szerokość  
+ długość + wysokość). 

4. Linie Lufthansa i Swiss przewożą większe sztuki bagażu podręcznego w lukach bagażowych w ramach 
przysługującego bezpłatnego limitu bagażu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu sztuk, 
wymiarów i/lub ciężaru, naliczana będzie zryczałtowana opłata za nadbagaż. Dokumenty, lekarstwa, 
przedmioty wartościowe, telefony komórkowe i laptopy należy przewozić w bagażu podręcznym 
zabieranym na pokład. 
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5. Następujące przedmioty muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym i nie wolno ich 
przewozić w luku bagażowym samolotu: systemy ogniw paliwowych i zapasowe wkłady paliwowe, 
przenośne koncentratory tlenu, zapałki i zapalniczki, zapasowe baterie (litowo-metalowe, litowo-
jonowe) oraz papierosy elektroniczne. 

6. Zabroniony jest przewóz następujących przedmiotów w kabinie: broni, przedmiotów, które mogą 
potencjalnie być wykorzystane jako broń, falsyfikatów broni, ostro zakończonych i ostrych 
przedmiotów (np. nożyczki, scyzoryki, kije baseballowe) i wszystkich innych przedmiotów 
niebezpiecznych. 

Zasady dotyczące przewozu płynów w bagażu podręcznym 

W odniesieniu do rejsów w obrębie UE oraz dalszych połączeń z UE (a także krajowych lotów w 
Niemczech) zastosowanie mają następujące przepisy dotyczące przewozu płynów w bagażu 
podręcznym:  

• Pojemniki z płynami i produktami żelowymi mogą mieć pojemność do 100 mililitrów 
(obowiązuje pojemność podana pojemniku) 

• Wszystkie pojemniki muszą być przewożone w torebce plastikowej (przezroczystej, z 
zamknięciem zaciskowym, o maks. pojemności 1 litra). Jedna osoba może przewozić tylko 
jedna torebkę 

• Torebkę należy okazać oddzielnie w trakcie kontroli bezpieczeństwa 
• Przedmioty zakupione w lotniskowych sklepach wolnocłowych muszą być przewożone w 

zapieczętowanych, standardowych torbach 
• Lekarstwa i specjalna żywność (np. jedzenie dla niemowląt), które są niezbędne podczas lotu, 

nie muszą być przewożone w zapieczętowanych plastikowych torebkach, ale należy je okazać 
podczas kontroli bezpieczeństwa 

Artykuły i torby plastykowe, które nie spełniają tych wymogów, nie mogą zostać zabrane na pokład. 
Podobne przepisy odnośnie przewozu płynów mają również zastosowanie w przypadku lotów do USA 
i dalszych połączeń w USA. 
 
Przepisy są określone przez ustawodawstwo. Lokalna interpretacja regulacji unijnych należy do 
odpowiednich władz lokalnych. Lufthansa nie ma na to wpływu. 

Potwierdzam zapoznanie się z wszystkimi terminami działań przed wyjazdem 
na praktyki zawodowe wraz z zasadami bezwzględnego przestrzegania zasad 

przygotowania bagaży do podróży. 

 
………………………………………………………………………………….. 

data i czytelny podpis Uczestnika Projektu 
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