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Salon Studia i Kariera z Francją  
„Dla ekonomistów, bankowców i kadry zarządzającej” 

 

24 lutego 2014 w Warszawie, w Szkole Głównej 
Handlowej 
26 lutego 2014 we Wrocławiu, na Uniwersytecie 
Wrocławskim 

 

 
 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
� Formularz prosimy odesłać na adres: antoni.konczynski@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

UCZESTNICTWO W SALONIE 
 

- Proponujemy Państwu elastyczne godziny udziału w salonie. Podstawowy moduł wynosi dwie 

godziny, czyli czas niezbędny do zorganizowania spotkań. 

- Każdy wystawca będzie miał dostęp do bazy CV polskich studentów (w ub. roku baza liczyła 

1500 CV). 

- Wystawca ponosi opłatę 400 złotych za udział w salonie w Warszawie lub w Krakowie albo 

650 złotych za udział w salonie w obu miastach. W ramach tej opłaty wystawca korzysta z 

kilku usług (zob. oferta dla wystawców) 

 

� Prosimy o zaznaczenie przedziału czasowego, w jakim Państwa firma planuje swoją 
obecność na salonie 

 

� 24 lutego, Warszawa 

� 10h-12h 

� 12h-14h 

� 14h-16h 

 

�  26 lutego, Wrocław 

� 10h-12h 

� 12h-14h 

� 14h-16h 
 

� Jeśli wybieracie Państwo dodatkową usługę (zob. oferta dla wystawców), prosimy zaznaczyć  
 

� Strona reklamująca Państwa firmę w katalogu salonu (1000 zł) 

 

 



 2

OGÓLNE INFORMACJE O FIRMIE 
 

Nazwa firmy: ………………………………………………………………………….................................................. 

Branża: ……………………………………………………………………………......................................................... 

Adres strony: ………………………………………………………………………………….......................................... 

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: ………………………………………………………............................. 

 
Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z organizatorami salonu: 
Nazwisko: ……………………….........Imię:.....................…………………………………………………………………… 

Funkcja: ………………………………………. E-mail:………………………………................................................. 
 

Czy Firma oferuje staże?  

� tak   

� nie 

 

Proszę określić, do kogo kierowana jest oferta staży (do studentów/absolwentów, wymagany 

poziom studiów) 

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

 

W jaki sposób przedstawiają Państwo ofertę staży? (na stronie internetowej firmy, na stronie 
internetowej CCIFP, inne) 
…………………………………………………………………………………………………................................................. 

 
Proszę określić, jaki profil pracownika interesuje Państwa firmę 
Typ/kierunek studiów: …….………………………………………………………..................................................... 

Poziom/dyplom:……………………………………………………………………......................................................... 

Znajomość języków obcych: ………………………………………………………................................................... 

 

Jaki typ stanowisk proponuje Państwa firma? …………………………………….………………………………………. 

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

 

 

DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PAŃSTWA FIRMĘ PODCZAS SALONU 
 

Nazwisko: ………………………...................……………....Imię: .................………… ………………………………… 

Funkcja: ……………………………………………………E-mail: ……………………………………………..…………………. 

 
 

PAŃSTWA SUGESTIE DLA ORGANIZATORÓW SALONU 
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Ważne : 
 

Poprzez stronę internetową salonu Studia i Kariera z Francją możliwa będzie rejestracja 

studentów na indywidualne spotkanie z wybraną firmą. W ramach tej opcji, dane pochodzące z 

formularza zgłoszenia firmy będą opublikowane online i dostępne dla studentów. Prosimy o 

wyrażenie zgody na ich publikację na stronie salonu. 

 

� Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej salonu Studia i Kariera 
informacji o firmie zawartych w formularzu zgłoszenia.  

 
Data, podpis osoby uprawnionej i pieczątka firmy 
 
 
Klauzula:  
 
Rezygnacja z uczestnictwa w salonie Studia i Kariera po przekazaniu podpisanego formularza 
zgłoszenia narazi firmę na kary finansowe. Opłata za dostęp do strony internetowej zostanie 
naliczona w całości, pomimo wycofania się firmy z udziału w salonie.  

 
 

Dziękujemy za wzięcie udziału w salonie Studia i Kariera z Francją! 
 
Dokładny program salonu Studia i Kariera oraz imprez towarzyszących zostanie Państwu 
przesłany drogą elektroniczną w późniejszym terminie. 
 
W celu zapoznania się z CV studentów i zorganizowania spotkań, zostaną Państwu 
udostępnione login i hasło dostępu do odpowiedniego panelu na stronie internetowej salonu.   
 


