Dacă ai peste 18 ani şi eşti elev
sau student al unei şcoli cu
profil turism si alimentaiţie
publică aceasta este o
posibilitate extraordinara de ați petrece vara sau iarna
participând la un stagiu practic
care iți va garanta un Atestat
valabil in toate țarile Uniunii
Europene.

STAGIU IN ITALIA

STAGIU IN ITALIA

Stagiu practic pentru elevi şi studenţi al profilului turism şi
alimentație publică

Procesul de inregistrare este
simplu si rapid .
Şcoala ta trebuie să se
inregistreze pe site-ul Agenției
noastre www.europe3000.it,
şi imediat ce se va stabili
venirea ta in Italia, va trebui sa
introducă pe site datele tale
impreună cu fotografiile si
copia dupa paşaport.

Structurile destinate stagiu-lui sunt hoteluri de 3 si 4 stele dar pot fi şi baruri sau
restaurante. Locaţiile disponibile sunt: Camping-uri, Sate de vacanţă, Nave de croazieră
Le locations disponibili sono:
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Lago di Garda

Lago di Como

Sicilia

Sardegna

Veneto

Toscana

Livigno

Bormio

Piemonte

Lecco

Valle d'Aosta

Rimini

Poziții deschise

Ajutor bucătar

Barman

Ospătar

Recepționer
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•Elevul /Studentul
percepe o
rambursare de 500
de euro pe luna
pentru 40 de ore de
practică efectuate pe
saptămână şi
beneficiază de o zi
liberă

Cazarea şi masa

• Durata minimă a
stagiului este de 3
luni fiind posibilă
efectuarea
acestuia pe
durata intregului
an .

Cheltuieli rambursabile

Durata stagiului

Condițiile programului

•Masa:
Elevului/Studentului
ii sunt garantate 2
mese pe zi pe toata
durata perioadei de
stagiu.
•Cazarea: se face in
structura hotelieră
sau in imediata
vecinatate. De regula
camerele sunt
destinate a 2-3
persoane, cazarea se
face in camerele
destinate
personalului.
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•Şcoala străină va trebui să asigure candidatilor un curs de limba italiană de cel
putin 60 de ore inainte de stagiu. La sosirea in Italia candidații vor participa la
un ulterior curs de limba şi cultură italiană organizat de şcoala italiană care ii
va ospita.
• La sosire, Studenţilor/Elevilor li se va furniza materialul didactic şi numerele
de telefon ale Agenţiei noastre şi ale mediatorului(traducatorului) român.
•Unitaţile şcolare italiane care tutelează studenţii/elevii pe perioada stageului
vor semna un acord cu şcoala străină pentru a regulariza şederea acestora in
Italia.
Reguli de respectat: Elevii/studenţii trebuie sa aiba un aspect prezentabil, ordonat si
curat. Nu sunt admise tatuaje si piercing-uri vizibile. Studentii /Elevii de sex masculin
trebuie sa aiba părul scurt. Candidaţii trebuie să fie sanatosi şi să nu prezinte probleme
de natură stomatologica iar cei care vor efectua stagiul in bucatarie nu trebuie sa aibă
alergii, intoleranţe alimentare sau restricţii de ordin religios in ceea ce priveste
alimentele.
Elevii/studentii trebuie sa aiba la ei uniforma pe care o folosesc la şcoala, in functie de
activitatea pe care o vor desfasura pe perioada stagiului.
Studentii/Elevii trebuie sa aiba incălţăminte joase, negre şi cât mai comode aşa cum se
poate vedea din fotografiile de mai jos. Acest lucru este valabil si pentru cei care işi vor
desfasura activitatea in bucătărie, in acest caz incalţamintea va fi de culoare alba (in
timpul activitaţii practice nu este admisa incălţămintea sportivă).

Studentii/Elevii trebuie sa aibă asupra lor la sosire:
• Paşaportul sau cartea de identitate (4 fotocopii)
• 4 fotografii - format buletin, recente si identitice
• 1 fotografie figură intreagă
• Asigurare medicala valabila minim 6 luni
• Declaratie/Atestat de inscriere de la Şcoala străină de la care provine si
declaratia de frecvenţă a cursului de limba italiană.
• Angajamentul de a efectua toata perioada de stagiu concordată.

•
Pe toata perioada stagiului Unitatea Şcoalara italiană garanteaza asigurarea
I.N.A.I.L (INSTITUTUL NAŢIONAL IMPOTRIVA ACCIDENTELOR LA LOCUL DE
MUNCA).
Elevii/Studenții sunt obligați sa subscrie o polița de asigurare prin intermediul
agentiei noastre prin care sunt acoperiti in caz de invaliditate sau moarte.
Aceasta poliță are o valoare de 60 Euro, cost pe care trebuie sa il suporte
aceştia.

Pentru mai multe informații puteți contacta agenția noastra la numărul: +39.035242990,
0039 345 741 2858 sau scrie la adresele: moldavia@europe3000.it, romania@europe3000.it
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