
 
 

Projekt o numerze 2021-1-PMU-4169 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilnośd uczniów” 
realizowanego ze środków PO WER. 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie, 

zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w warsztatach pn. „Film i fotografia jako ścieżki 

rozwoju młodzieży”, realizowanych przez naszą szkołę w ramach projektu „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów”,które będą odbywać się w General High School of Kontariotissa 

w Grecji, w terminie 30.05-03.06.2022 r.(licząc z czasem na podróż 29.05-4.06.2022 r.). 

Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów klas II i III liceum oraz technikum i jest 

całkowicie bezpłatne (łącznie z jednym posiłkiem w czasie podróży). 

 

Osoby zainteresowane będą musiały przejść następujące etapy: 

Etap 1.  

Wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej - wybór warsztatu film albo fotografia (nie można 

zapisać się na oba). 

Link do ankiety: https://liblink.pl/s9dMY0sBdH 

Prosimy o wypełnienie ankiety do 11 kwietnia. 

 

Etap 2. 

Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych – druki będą do pobrania w sekretariacie szkoły  

od 13 kwietnia. Należy je wypełnić do 20 kwietnia. 

Etap 3. 

Udział w rekrutacji.  

Rekrutacja będzie odbywała się w terminie 20-22 kwietnia, w godzinach 14.30-17.00, 

zgodnie z ogłoszonym wcześniej harmonogramem, w obecności 3-4 nauczycieli.  

Ogłoszenie wstępnych list uczestników do 29 kwietnia. 

Szczegółowy regulamin w załączeniu. 

Etap 4. 

Dokumenty dodatkowe do wyrobienia i przyniesienia do sekretariatu szkoły najpóźniej 

do 10 maja: 

- dowód osobisty, 

- karta EKUZ(bezpłatny dokument) 

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza 

on Twoje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA. 

EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej 

rodziny. 

Kartę można wyrobić składając wniosek na jeden z poniższych sposobów: 

Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ 

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP 

Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) 

Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ 

 

Etap 5. 

Obowiązkowy udział w szkoleniach przygotowawczych do wyjazdu – warsztaty, zajęcia 

grupowe rozłożone w dniach 16-20.05.2022 r. 

https://liblink.pl/s9dMY0sBdH
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/uzyskaj-ekuz-osobiscie-w-dowolnym-oddziale-lub-delegaturze-nfz-/
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/za-posrednictwem-elektronicznej-skrzynki-podawczej-epuap/
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/za-posrednictwem-internetowego-konta-pacjenta-ikp/
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/uzyskaj-ekuz-poczta-tradycyjna/

