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EprojectConsult 

EprojectConsult jest profesjonalną instytucją, która zajmuje się edukacją, 
kształceniem oraz projektami europejskimi. EprojectConsult specjalizuje się 
w przygotowaniu i realizacji projektów krajowych i międzynarodowych.
Pracujemy jako partner przyjmujący oraz uczestniczymy w programach unijnych, 
Erasmus+ oraz EFS. Oznacza to, iż tworzymy i organizujemy projekty 
europejskie, które są zatwierdzone i finansowane przez Unię Europejską. 

Federica Sottile, Menager projektów UE
tel: +39 3490693698

Nino Pietrini, Prezes
tel: +39 3495807960

Joanna Mielcarek, Koordynator projektów UE
tel: +39 3483852736
e-mail: incoming@eprojectconsult.com

Nasz adres: via Arcodaci 48, 
Barcellona Pozzo di Gotto
Tel/Fax: +39 090 2130696 
e-mail: info@eprojectconsult.com

Odpowiedzialni za projekt:



Barcellona Pozzo di Gotto

 

 

Barcellona Pozzo di Gotto jest położona na północnym wybrzeżu Sycylii. Należy do 
prowincji miasta Mesyna, jednego z najważniejszych miast na Sycylii. Barcellone 
Pozzo di Gotto zamieszkuje ok. 50,000 mieszkańców. Jest  to spokojne miasto, 
położone nad morzem, bardzo tłumnym i głośnym podczas dnia i spokojniejszym 
wieczorami. Jest tutaj wiele interesujących miejsc do odwiedzenia takich jak parki 
narodowe, muzea, starożytne wioski i zabytki okresu grecko-rzymskiego.



Przyjazd do Barcellony Pozzo di Gotto

W dniu Waszego przyjazdu z lotniska odbierze Was autobus, kierowca będzie czekał 
przy sali przylotów z tabliczką ERASMUS+ dowiezie on Was do miejsca zamieszkania. 
W Barcellonie Pozzo di Gotto będzie na Was czekać osoba z naszego biura, która 
wręczy Wam klucze do mieszkań i powie o godzinie spotkania następnego dnia.



Pociąg

Stacja kolejowa Barcellona-Castroreale 
znajduje się 15 minut od centrum miasta. 
Pociągiem można się dostać w zasadzie 
do każdego miasta. 
Rozkład jazdy można znaleźć na stronie: 
http://www.trenitalia.com/

Stacja kolejowa: Kierunek z naszego biura

http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/


Można również skorzystać z autobusu, 
aby dostać się do miast w pobliżu 
Barcellony P.G.
Adres: Via Giovanni XXIII n Papa. 3

Rozkład jazdy:
http://www.aziendasicilianatrasporti.it/

* Prosimy pamiętać, że w niedziele 
autobusy nie kurusują

Autobus

Dworzec autobusowy:: Kierunek z naszego biura



Niedaleko Barcellony P.G. 
znajdziecie

„Jalari” Park i Muzeum
Milazzo

Oliveri - Tindari



Prosimy pamiętać, że na 
Sycylii obowiązuje SIESTA, 
która zaczyna się o 13:00, a 

kończy o 16:00. W tym czasie 
wszystkie sklepy, biura i 
urzędy są ZAMKNIĘTE.

Sklepy na Sycylii

Sklepy na Sycylii są 
otwarte od 9:00 do 13:00 

i od 16:00 do 20:30, 
od Poniedziałku do Soboty.
Supermarkety są otwarte 

cały dzień.

W każdą Sobotę można 
znaleźć duże targowisko 
w pobliżu Santa Andrea 



W firmie

• Zawsze bądź punktualnie! 
• Stosuj się do hierarchii w firmie 
• Spróbuj nawiązać kontakt z kolegami 

z pracy, w celu rozwijania ducha 
solidarności

• Współpracuj, a także bądź przyjazny
• Możliwe, są krótkie przerwy na kawę
• Łatwo zauważycie, że Włosi lubią żarty



Ubiór w miejscu pracy

Po pierwsze ubiór zależy od rodzaju 
branży, w której pracujesz.

Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej 
akceptowalny jest styl casualowy.

Jednakże staraj się unikać noszenia 
japonek, dresów, koszulek z nadrukiem, 
biodrówek lub zbyt luźnych spodni, krótkich 
sukienek lub mini spódniczek.



NUERY TELEFONÓW ALARMOWYCH

Carabinieri (żandarmeria) 112

Pogotowie ratunkowe 113

Pomoc dla dzieci 114

Straż pożarna 115

Pomoc medyczna w nagłych wypadkach 118

W przypadku konieczności wezwania pomocy, we Włoszech trzeba wybrać +39 przed 
numerem.

Numery telefonów alarmowych

Jeśli chcesz kupić włoską kartę SIM, należy sprawdzić 
poniższą stronę internetową (w języku angielskim) dla 
różnych możliwości:
http://tinyurl.com/SimItaly

http://tinyurl.com/SimItaly
http://tinyurl.com/SimItaly


W dniu przyjazdu, uczestnicy poproszeni będą o zwrotny 
depozyt w wysokości 20€ na osobę za zakwaterowanie.
Mieszkanie powinno być utrzymane w czystości tak jak w dniu 

przyjazdu.
Należy myć po sobie naczynia i utrzymywać stół w czystości 

po każdym posiłku, aby uszanować inne osoby.
Starajcie się zachowywać spokojnie i nie hałasować po 

godzinie 22:00 w obszarach wspólnych (windy, schody, 
przedpokój, kuchnia, itp).

Nie wieszajcie i nie przyklejajcie niczego na ścianie w 
pokojach.

Codziennie wyżucajcie śmieci.
Kiedy opuścicie mieszkanie, pamiętajcie, aby zabrać ze sobą 

wszystkie Wasze rzeczy i aby zostawić mieszkanie czyste 
i posprzątane tak jak w dniu przyjazdu.

Palenie w mieszkanie jest zabronione!

Zasady w mieszkaniu



• Zdecyduj razem ze swoimi współlokatorami plan czyszczenia 
wspólnych obszarów, takich jak: kuchnia, podłogi, korytarz 
oraz łazienki.

• Co 2 tygodnie właściciel apartamentu przyjdzie, aby 
sprawdzić stan mieszkania, uprzedzi Was o tym wcześniej. 
Jeżeli mieszkanie nie będzie utrzymane w czystości,  będzie 
wezwana sprzątaczka i trzeba będzie pokryć koszty (około 7 
euro za godzinę).

• W przypadku zgubienia kluczy trzeba będzie zrobić nową 
kopię na własną rękę. Koszt to 30€

• W mieszkaniu obowiązuje zakaz spożywania NARKOTYKÓW 
i ALKOHOLU.

• W przypadku uwag lub problemów związanych z mieszkaniem 
można bezpośrednio zgłosić się do Nino Pietrini.

Zasady w mieszkaniu



Jak pościelić łóżko

1. Po pierwsze trzeba 
mieć łóżko! ☺

2. Włóż poduszkę do 
poszewki.

3. Umieść 
prześcieradło na 
materacu.

4. Przykryj je kolejnym 
prześcieradłem

5. Umieść koc na 
prześcieradle.

2.

3.

4.

5.



Zasady używania rolety 

1. Używając rolety nie podnoś i nie 
opuszczaj jej do samego końca,

2. Podnoś i  opuszczaj rolety delikatnie, 
tak aby ich nie uszkodzić,

3. Gdy uszkodzisz roletę, będziesz 
musiał/a ponieść koszty naprawy.



Zasady używania pralki

1. Nie wolno używać żadnych proszków, 
można używać tylko detergentów w płynie

2. Umieść detergent w odpowiedniej komorze, 
jak wskazano poniżej

• I komora = pranie wstępne (jeśli używasz 
prania wstępnego!)

• II komora = płyn do prania zasadniczego
• komora = do zmiękczania tkanin
3. Prosimy utrzymać pralkę w dobrym stanie
4. Nie przeładowuj pralki



1. Prosimy zostawić mieszkanie w takim stanie w jakim zostało 
Wam oddane do użytku.

2. Prosimy opróżnić lodówkę.
3. Prosimy wyrzucić wszystkie śmieci.
4. Prosimy pamiętać o wyłączeniu wszystkich urządzeń 

elektrycznych, zgaszeniu wszystkich świateł i zamknięciu 
okien we wszystkich pomieszczeniach.

5. Prosimy opróżnić szafki kuchenne, zabrać ze sobą produkty, 
rzeczy zakupione przez lokatorów. W przypadku, gdy nie 
jesteście w stanie ich zabrać ze sobą – prosimy pozostawić je 
na stole.

6. Prosimy wyjąć kołdry i koce z poszewek i pozostawić je na 
łóżkach.

7. Prosimy aby poszewki na poduszki, prześcieradła i pozostałą 
pościel włożyć do jednej z poszewek, następnie pozostawić na 
łóżku.

8. Prosimy zamknąć mieszkanie i przekazać klucze osobie 
z naszego biura.

Przed opuszczeniem mieszkania



Gniazdka i wtyczki we Włoszech

Gniazdka we Włoszech są wyjątkowe, 
zwykle wtyczki z innych krajów do nich nie 
pasują!

Możesz kupić przedłużacz 3-7 euro



Pogoda w Barcellonie













Adres: Via Umberto I 423



Adres: Via Umberto I 37
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