WYMIANA JĘZYKOWO-KULTUROWA Z LICEO CLASSICO EUROPEO "M. Cutelli"

1.

Wymiana z LICEO CLASSICO EUROPEO "M. Cutelli"

2.

Wymiana przeznaczona jest dla uczniów klas I i II XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego. Adresowana jest
przede wszystkim do uczniów uczących się języka włoskiego, ale nie tylko. Od kilku lat, z powodu
dużego zainteresowania strony włoskiej, w wymianie uczestniczą również uczniowie nieuczący się
języka włoskiego.

3.

Jeżeli liczba chętnych ze strony polskiej przekroczyłaby możliwości zapewnienia gościny przez szkołę
włoską, to pierwszeństwo wyjazdu mają uczniowie uczący się języka włoskiego.

4.

Jeżeli w polskiej części wymiany miałoby brać udział mniej uczniów włoskich niż Polaków, którzy
wyjechali na włoską część wymiany, pierwszeństwo "goszczenia" ucznia włoskiego przypada tym,
którzy uczą się języka włoskiego. Koszt polskiej części wymiany dla osób, które nie będą gościły
ucznia włoskiej szkoły partnerskiej, nie zmienia się. W "polskiej części wymiany" biorą udział wszyscy
nasi uczniowie, bez względu na to, czy goszczą ucznia włoskiego, czy nie.

5.

Na czym polega WYMIANA:
a) uczniowie lecą do Katanii na 8 dni wraz z opiekunami (prawdopodobnie przewoźnikiem Wizzair,
jest to lot bezpośredni lub Alitalią- lot z przesiadką).
b) W trakcie pobytu w Katanii nasi uczniowie mieszkają u rodzin włoskich w Katanii lub okolicach.
Rodzina zapewnia „wikt i opierunek”, prowiant na wycieczki. W trakcie pobytu zwiedzamy
Katanię, nasi uczniowie zwiedzają szkołę włoską, w której czasami biorą udział w wybranych lub
specjalnie przygotowanych zajęciach.
c) Popołudnia i wieczory są wolne od zajęć i uczniowie spędzają je ze swoimi włoskimi kolegami
i/lub ich rodzinami. W tym czasie pieczę nad uczniem sprawuje rodzina, u której mieszka.
Oczywiście nauczyciele zostają w pogotowiu i są natychmiast informowani, gdy dzieje się coś
niepokojącego.
d) Jeździmy również na wycieczki do innych miast, np. Syrakuz, Taorminy, Noto, jedziemy też na
Etnę. W trakcie wymiany uczniowie są pod opieką co najmniej 2 nauczycieli (w zależności od
liczebności grupy).

6.

Pobyt Włochów w Polsce odbywa się na tych samych zasadach. Uczeń, u którego mieszkało Państwa
dziecko, przyjeżdża do Państwa. Państwo zapewniają mu opiekę, wyżywienie, a gdy jedziemy z
Włochami na wycieczki poza Warszawę, trzeba zapewnić dzieciom dowóz na ok. 6.00 rano pod szkołę
i odbiór ok. 22.00.

7.

Państwa gość MUSI być w domu pod opieką osoby dorosłej.

8.

TERMIN: zależy od ustaleń z naszymi partnerami włoskimi, prawdopodobnie my lecimy tam w
lutym/marcu. A rewizyta nastąpi prawdopodobnie pod koniec marca lub w kwietniu.

9.

CENA: ok. 2300-2500 zł; wahania zależą od liczby uczestników, ceny biletów lotniczych i wahań cen
paliwa. Cena obejmuje nasz przelot w obie strony, ubezpieczenie i koszt pobytu Włochów w Polsce,
wycieczki w Polsce (np. 2-dniowa, np. do Krakowa i Oświęcimia oraz jednodniowa do jakiegoś

bliższego miasta-wybór wycieczek zależy od naszych gości), w których uczestniczą również polscy
uczniowie.

10.

Płatność w ratach. Pierwsza rata pokrywa cenę biletu lotniczego i jest płatna jesienią, druga,
płatna zimą jest przeznaczona na zaliczki na wszystkie rezerwacje i wizyty w muzeach, a trzecia, płatna
na wiosnę, pokryje koszt przyjęcia Włochów i wycieczek w Polsce.

11.

Kiedy zostaną uzgodnione kwestie organizacyjne ze stroną włoską, zwołamy zebranie w
sprawie wymiany, na którym przekażemy wszystkie szczegóły. Zebranie odbędzie się podczas dnia
otwartego lub przed zebraniem semestralnym.

12.

Podpisując poniższe oświadczenie, wyrażają Państwo chęć udziału dziecka w wymianie.
Prosimy o dokonanie przemyślanej i nieodwołalnej decyzji. Gdy jako organizatorzy zbierzemy
oświadczenia wszystkich chętnych, służą nam one do podejmowania dalszych ustaleń ze stroną włoską,
jak również do kupna biletów lotniczych. Koszt biletu lotniczego jest od razu opłacany w całości. Z tych
względów niemożliwe jest wycofanie uczestnictwa dziecka po zakontraktowaniu przez nas
organizatorów biletów lotniczych.

13.
14.

Termin składania poniższych oświadczeń: (piątek) 13.10.2017

Złożenie deklaracji uczestnictwa po wyżej wymienionym terminie oznacza, że dziecko może
zostać wpisane na listę rezerwową.

……………………………………
(miejscowość, data)
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w wymianie

Ja, niżej podpisana/y ……………………….……………….oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z
informacjami

dotyczącymi

WYMIANY

i

wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

syna/mojej

córki

……………………............................... klasy …………. w wymianie z LICEO CLASSICO EUROPEO "M. Cutelli"
z Katanii. Jestem świadoma/y, że syn/córka w trakcie wymiany będzie mieszkać u rodziny włoskiej, dlatego zobowiązuję
się zapewnić gościnę i opiekę włoskiemu partnerowi syna/córki lub zorganizować je w porozumieniu z nauczycielem
prowadzącym wymianę.
Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem mojego dziecka w wymianie.
Oświadczam również, że jestem świadomy faktu, że niniejsza zgoda służy organizatorom wymiany (tj.
nauczycielom XXXVII LO) jako podstawa do ustaleń ze szkołą partnerską we Włoszech oraz do zawarcia umowy
z liniami lotniczymi, dlatego moja decyzja jest w pełni przemyślana i ostateczna.

……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………………
(miejscowość, data)
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w wymianie

Ja, niżej podpisana/y ……………………….……………….oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z
informacjami

dotyczącymi

WYMIANY

i

wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

syna/mojej

córki

……………………............................... klasy …………. w wymianie z LICEO CLASSICO EUROPEO "M. Cutelli"
z Katanii. Jestem świadoma/y, że syn/córka w trakcie wymiany będzie mieszkać u rodziny włoskiej, dlatego zobowiązuję
się zapewnić gościnę i opiekę włoskiemu partnerowi syna/córki lub zorganizować je w porozumieniu z nauczycielem
prowadzącym wymianę.
Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem mojego dziecka w wymianie.
Oświadczam również, że jestem świadomy faktu, że niniejsza zgoda służy organizatorom wymiany (tj.
nauczycielom XXXVII LO) jako podstawa do ustaleń ze szkołą partnerską we Włoszech oraz do zawarcia umowy
z liniami lotniczymi, dlatego moja decyzja jest w pełni przemyślana i ostateczna.

……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

