
INTERPRAX Consulting, s.r.o.
International Educational Exchange Agency, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C. vl.43336
Edvarda Beneše 316/5, „Holandská čtvrt“
CZ-779 00 OLOMOUC
tel.      :  00420 603 526 667
E-mail:  interprax@cmail.cz

PŘIHLÁŠKA   –       AGROPROGRAM          Švýcarsko     2016  
 /vyplńte čitelně hůlkovým písmem/

PŘÍJMENÍ: ….....................................................................................................................................................................................

JMÉNO: …............................................................................................................................................................................................

stav: …....................,   máte děti: ano - ne,              kuřák: ano – ne,          Vaše tělesná výška: …............... cm

ADRESA:
ulice:........................................................                                      telefon/předčíslí/: …......................................
PSČ, bydliště: ….....................................                                      mobil:............................................................
                                                                                                       E-mail: ….....................................................
DATUM NAROZENÍ                         MÍSTO NAROZENÍ                  STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
den/měsíc/rok: ….................................       místo: ….......................                    země: .....................................

JMÉNO A ADRESA RODIČŮ
otec:.................................................             povolání, firma, tel.: …..................................................................
matka:..............................................             povolání, firma, tel.: …..................................................................

Pozor! Uvedení popřípadě i alternativní možnosti telefonního spojení pro operativnost nezbytné!

Zaměření rodinného zemědělského podniku/výměra, agrofarmy – pokud existuje:
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

POŽADOVANÉ UMÍSTĚNÍ
/vhodné zatrhněte/
druh agropodniku/zemědělské farmy eventuálně činnosti o jakou má uchazeč zájem:
kombinovaná ŽV+RV(Tierhaltung/Ackerbau-gemischter Betrieb), mléčná farma(Milchwirtschaft), 
zeleninářství/ovocnářství(Bereich Gemüse/Obstbau), chov prasat(Schweinezucht), koně(Pferde), 
drůbež(Geflügel), květinářství(Schnittblumen), vinařství(Weinbau),
zemědělské stroje a technika/(landwirtschaftliche Maschinen), výroba sýrů(Käserei), vinařství(Weinbau), 
agroturistika(Agrotourismus),  v případě AgroPraktikantky- možná částečné spolupráce v domácnosti, 
event. péče o dítě, zahrada(Praktikantin im Haushalt und Garten)
1.   ........................................................................................................................................................................
2.   ........................................................................................................................................................................
3.   …....................................................................................................................................................................

Máte-li již praktické zkušenosti v této oblasti uveďte odkud a jak dlouho?
…...........................................................................................................................................................................

ZAČÁTEK POBYTU – NÁSTUPNÍ TERMÍN – VYHOVUJÍCÍ ZATRHNĚTE!
ŠVÝCARKO/SCHWEIZ:              1.JUNI,        15.JUNI,       1.JULI,       1.SEPTEMBER,  
                                           jiný individuální termín …..............................................

DÉLKA POBYTU/měsíce, dle volby:

ŠVÝCARSKO/SCHWEIZ:              2(event.méně),     3(tři),  4(čtyři),        6(šest),      12 měsíců s eventuální 
možností opakování 

mailto:interprax@cmail.cz


DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Charakteristika typu vzdělávací instituce, univerzity, školy, kterou uchazeč studuje, nebo absolvoval, 
agrospecializace, jiná specializace odborné kurzy a.j.
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
Současné zaměstnání- zařazení /název organizace/firmy, tel.:
…..........................................................................................................................................................................

MATEŘSKÁ ŘEČ: ….......................................................................

znalosti jazyka německého:           zádné          špatné         střední          dobré    
znalosti jazyka anglického:            žádné          špatné         střední          dobré
znalosti jazyka francouzského:      žádné          špatné         střední          dobré
znalosti jazyka italského:                žádné          špatné         střední         dobré

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Ne            osobní automobil              nákladní automobil              traktor                   navštěvuji právě kurs AŠ

CESTOVNÍ DOKLADY
číslo pasu, nebo OP ….................................................... platný do …................................................................
místo vystavení …..........................................................  datum vystavení ….....................................................

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI V AGROOBLASTI/ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ popř.  v 
domácnosti, péče o dítě a.j., nebo příbuzných oborech -Uvedte pečlivě – důležité pro operativní a adekvátní 
umístění

Jméno-adresa agropodniku, zaměstnavatele                    druh pracovní činnosti                         doba trvání
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ..........
...............................................................................................................................................................................

PROHLÁŠENÍ
Já níže podepsaná/ný prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis uchazeče: ….......................................................     datum/místo: …........................................

UPOZORNĚN Í !
K této přihlášce musí být po vyžádání přiloženy přílohy:

ad1/     2 krát FOTO PASOVÝ FORMÁT, 1 krát KOPIE PASU/ nebo OP a ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
ad2/     POTVRZENÍ O STUDIU, KOPIE MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ(pokud je k dispozici)
ad3/     ŽIVOTOPIS(s motivační klauzulí pro zahraniční pobyt) nejlépe v NĚMČINE,
             event. v ANGLIČTINĚ  
            /tzn. krátký popis Vaši osobnosti, dosavadní činnosti, Vaše praktické pracovní zkušenosti 
             a návyky(v zemědělské, ale i jiné oblasti, popřípadě v domácnosti) absolvované kurzy, 
             dosažené  vzdělání, absolvované školní praxe. Zkušenosti z dřívějších krátkodobých
             zaměstnání, závěrem vyjádřete zájem o poznání 
             nové kultury a agroproblematiky v zahraničí 
              a záměru zdokonaléní se v komunikaci v cizím jazyce.   
          




