Imię i nazwisko Stażysty/tki

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW PODRÓŻY
(P‐ PKS/PKP)

Adres zameldowania

Kierunek studiów

Nr albumu

Proszę o dofinansowanie kosztów podróży na Staż za miesiąc .....……… 201... r. w ramach projektu „STAŻE NA START …”,
którą odbyłem/am w obie strony zbiorowymi środkami komunikacji publicznej, zgodnie z poniższym rozliczeniem.
Data
rozpoczęcia
podróży

Data
zakończenia
podróży

Miejsce wyjazdu

Miejsce przyjazdu

Liczba
kilometrów

Cena przejazdu
(faktycznie zakupionego
biletu)

Oświadczam, że:
podróż z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji Stażu wynosi powyżej 50 km w jedną stronę.
wskazane w rozliczeniu dni są wolne od moich zajęć dydaktycznych na Uczelni
nie ubiegam się/nie pobieram dofinansowania do kosztów zakwaterowania w ramach Projektu „Staże na Start …”
W załączeniu przedstawiam bilety jako potwierdzenie wykazanych przejazdów – ............ szt.
Kwotę zwrotu kosztów podróży proszę przekazać przelewem na konto o numerze:

którego właścicielem/ką jest …………………………………………………………………. (imię i nazwisko).

Biuro Projektu „Staże na start…”
ul. Komandorska 118/120, pok. 308 E,
53‐345 Wrocław
tel. 71 3680894 • fax 71 3680895
www.biurokarier.wroclaw.pl

Wrocław, dnia

Czytelny podpis Stażysty/tki

Imię i nazwisko Stażysty/tki

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW PODRÓŻY
(S‐ SAMOCHÓD)

Adres zameldowania

Kierunek studiów

Nr albumu

Proszę o dofinansowanie kosztów podróży na Staż za miesiąc .....……… 201... r. w ramach projektu „STAŻE NA START …”,
którą odbyłem/am w obie strony własnym środkiem transportu, zgodnie z poniższym rozliczeniem.
Data
rozpoczęcia
podróży

Data
zakończenia
podróży

Miejsce wyjazdu

Miejsce przyjazdu

Liczba
kilometrów

Cena przejazdu (ryczałt
określony na podstawie
informacji o potencjalnym
koszcie podróży)

Oświadczam, że:
podróż z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji Stażu wynosi powyżej 50 km w jedną stronę.
wskazane w rozliczeniu dni są wolne od moich zajęć dydaktycznych na Uczelni
nie ubiegam się/ nie pobieram dofinansowania do kosztów zakwaterowania w ramach Projektu „Staże na Start …”
W załączeniu przedstawiam kserokopię dowodu rejestracyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem (umowę
użyczenia – fakultatywnie) oraz oświadczenie przewoźnika/aktualny wydruk cenowy ze strony przewoźnika,
potwierdzające cenę biletu na wskazanej trasie.
Kwotę zwrotu kosztów podróży proszę przekazać przelewem na konto o numerze:

którego właścicielem/ką jest …………………………………………………………………. (imię i nazwisko).

Wrocław, dnia

Biuro Projektu „Staże na start…”
ul. Komandorska 118/120, pok. 308 E,
53‐345 Wrocław
tel. 71 3680894 • fax 71 3680895
www.biurokarier.wroclaw.pl

Czytelny podpis Stażysty/tki

