Miejscowość, data:……………………………..

Imię i nazwisko:

BTM „JUVENTUR”
ul. Sokola 3B
39-400 Tarnobrzeg

Adres zamieszkania:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Proszę o zatrudnienie mnie w charakterze wychowawcy na kolonii/obozie w kraju/zagranicą. Równocześnie zobowiązuję
się w przypadku rezygnacji ze stanowiska powiadomić o tym organizatora w terminie natychmiastowym.
DANE PERSONALNE:
Data i miejsce urodzenia
Imiona rodziców
Numer ewidencyjny PESEL
Numer dowodu osobistego/organ wydający
Adres Urzędu Skarbowego, z którym się rozliczam
Wykształcenie /nazwa ukończonej szkoły/kierunek
Zawód wykonywany
Miejsce pracy/Uczelnia
Staż pracy kolonijnej /w jakim biurze/
11.Ukończone kursy specjalistyczne /proszę zaznaczyć x/
□ Wychowawców kolonijnych /kiedy / nr zaświadczenia/ ……………………………………………………………………...
□ Kierowników kolonijnych /kiedy / nr zaświadczenia/................................................................................................................
□ Pilotów wycieczek zagranicznych /kiedy/ nr zaświadczenia/....................................................................................................
□ Ratownika WOPR □ Młodszy Ratownik □ Ratownika pomocy przedmedycznej /nr zaświadczenia/....................................
□ Instruktor: □ Inne kursy /jakie?/..................................................................................................................................................
12. Znajomość języków obcych /w jakim stopniu, certyfikaty/:
□ ANGIELSKI ………………□ NIEMIECKI ……….......... □ WŁOSKI …………….. □ ROSYJSKI...........................
□ HISZPAŃSKI….............. □ BUŁGARSKI ……………………. □ FRANCUSKI …...........□ INNE..............................
13. Przedmioty, które może Pani/Pan zabrać ze sobą na kolonię/obóz:
□ instrument muzyczny /jaki?/........................... □ aparat fotograficzny
□ kamera cyfrowa
□ laptop □ chusta animacyjna □ inne przedmioty /jakie?/.....................................................................................................
14. Umiejętności, które może Pan/Pani wykorzystać na kolonii/obozie: ……………………………………….……..…
……..………………………………………………………………………..…………………………………………………
15. Z jakimi dziećmi najchętniej chciał/a by Pan/i pracować na kolonii/obozie? /proszę zaznaczyć/
□ dzieci 7-15 lat
□ młodzież 15-18 lat
16. Możliwe terminy wyjazdów (proszę dokładnie określić daty dyspozycyjności)
□ Styczeń
□ Luty
od .............do..........
od .............do..........
17. Czy był/aby Pan/i zainteresowana konwojami uczestników kolonii/obozów?
□ TAK
□NIE
18. Czy Posiada Pan/i aktualny paszport?
□TAK
□NIE
UWAGA!!! Ankieta będzie rozpatrywana tylko w przypadku dołączenia:




kserokopii ukończenia kursu wychowawców lub kierownika
w przypadku nauczyciela – zaświadczenie ze szkoły o czynnym wykonywaniu zawodu
do podpisania umowy niezbędne są oryginały w/w dokumentów do wglądu, książeczka zdrowia z ważnym zaświadczeniem
lekarskim oraz oświadczenie o zatrudnieniu (druk dostępny w biurze).

Oświadczam, że jestem/nie jestem zarejestrowany w Rejonowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny.

Miejscowość ............................... Data .....................Podpis............................................

