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Wirtualny Salon Campus France Polska 
„E-campus do Francji” 

 
Od 16 do 27 listopada 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 
 
→ Prosimy o odesłanie formularza na adres : antoni.konczynski@diplomatie.gouv.fr 
najpóźniej do 15 czerwca 2015.  
 

UCZESTNICTWO W SALONIE 
 
Prosimy o zakreślenie swojego wybou: 
 

 Moduł podstawowy: 550 PLN 

 Miejsce na prezentację firmy i możliwość zamieszczania materiałów 
promocyjno-informacyjnych (filmów, zdjęć, broszur, prezentacji Power Point).   

 Dostęp do bazy CV polskich studentów szukających pracy lub stażu.  
 Zamieszczanie ofert stażu i pracy.  
 Widoczność firmy w serwisie do kolejnej edycji salonu (listopad 2016 r.) 

 

 Opcja: 250 PLN 

Udział w czatach z kandydatami, którzy zamieścili swoje CV w serwisie internetowym oraz z 
pozostałymi uczestnikami salonu, w dniach od 23 do 27 listopada.* 
 
*czas odbywania i trwania czatów jest elastyczny i może wynieść od 1 do 4 godzin. Przedsiębiorstwa będą 
mogły organizować czaty od 23 do 27 listopada w godzinach 09h00 - 18h00. Firmy są osobiście odpowiedzialne 
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za moderowanie czatu. Wszelkie uwagi związane z preferencjami czasowymi odbywania czatów muszą być 
zgłoszone do P. Antoniego Konczyńskiego, koordynatora ds. współpracy uniwersyteckiej, co najmniej 15 dni 
przed otwarciem Salonu Wirtualnego. 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 

Nazwa przedsiębiorstwa: ………………………………………………………………….……….……….……….………. 
Sektor działalności: ……………………………………………………………………………..……….……….……….…… 
Adres strony internetowej: …………………………………………………………………………………..……….……. 
Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: ……………………………………………………….....….....….....…... 
Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorami Salonu:  
Nazwisko: ………………………............................. Imię: ………………….……………..……………………........ 
Stanowisko: ………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Adres mailowy: ……………………………….………………………………....................................................... 
 
Czy Państwa firma oferuje staże ?  

 Tak  
o Prosimy o określenie, do kogo są adresowane: (Studenci i/lub absolwenci, 

poziom studiów) ……………………………………………………………………….... 

 Nie 
 

W jaki sposób promowana jest oferta staży (strona internetowa firmy, strona CCIFP...)? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Preferowany przez firmę profil kandydatów:  
Kierunek studiów: ………………………………………………………………………………………………………………... 
Poziom studiów: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Znajomość języków obcych: ………………………………………………………………………….......................... 
Typ proponowanych stanowisk: …………………………………………………………………………………………. 
 
 

SUGESTIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI SALONU 
 

Jeśli macie Państwo uwagi dotyczące organizacji salonu i swojego w nim udziału, prosimy 
je zamieścić poniżej.  
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
Data, podpis i pieczątka przedsiębiorstwa: 
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Rezygnacja z uczestnictwa:  
Po przekazaniu podpisanego formularza i w momencie wycofania się firmy z udziału w salonie, opłata za 
dostęp do bazy CV zostanie naliczona w całości.  
W celu zapoznania się z CV studentów i zorganizowania spotkań, zostaną Państwu udostępnione login i hasło 
dostępu do bazy CV.   
 

Dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w salonie!  


