
ІІМОЇЛ/А О РАКТІ\ІЕК5Т\Л/ІЕ 
па осіЬусіе ргакіук зіибепібіл/ 

ті^бгу:

Тагпороізкіт Nагосіо\л/ут ипі\л/егзуІеІет 
ТесНпісгпут ітіепіа І\л/апа Риіща г зіебгіЬд \л/ 
Тагпороіи (икгаіпа), гергегепЮ\л/апут рг 
гекіога Ріоіга Іазпііа, 2\л/апут баїеі \л/ ІІто\л/іе 
ипішегзуїеіет

А НеаІїН Кезогі & МесіісаІ 5РА РАІМСЖАМА
МСЖ5КА гергегепіошапд рг
т § г  І-езгка Нагаїук
г\л/апд \л/ ито\л/іе Рапогатд Могзкз
Цсгпіе 2\л/апуті Зігопаті, о пазі^риізсе) Ігезсі :

1. СНага кіегузіука розгикіїл/апіа і зеїексіа 

зіибепібуу

1.1 Зїгопу гатіеггаід гогросі^с \л/зрбіргас$, 
кіо ге і сеіет )езІ згеггепіе і ро§і^Ьіапіе \л/їес1гу і 
рогпамапіеІигузІусгпусГі і гекгеасуіпусН \л/аІого\л/ 
Роїзкі, а Іакге \л/гЬо§асепіе итіе^іпозсі 
зіибепібіл/, \ш зІибіиїдсусГі па ІІкгаіпіе \л/ 
Ііпі\л/егзуІесіе і 2аіпІегезо\л/апусЬ игузкапіет 
ргакІусгпе§о бозіл/іабсгепіа \л/ Кгесгрозроііїеі 
Роїзкіеі. \Л/ іу т  сеіи гаміегаіз піпіеізгз ито\л/$ па 
З Іаіа.

1.2 Зіибепсі ууугпасгепі Ь^бз і уууЬгапі бго§з 
копкигзи рггег Ііпімегзуїеі зрозгбб ІусЬ, кібггу 
розіаба^ піегЬ^бпз \л/іебг<? і итіе^іпозсі \л/ 
Ьгапгу Іигузіусгпеі, §азІгопотіС2Пеі Мо1еІо\л/еі \л/ 
гакгезіе згегоко гогитіапеі оЬзіи§і §озсі 
ЬоІеІошусЬ \л/ Іу т  \л/укопуууапіа ргас 
рогг б̂коууусИ , ротоспісгусГі ргас гетопІо\л/усЬ, 
о§гобпісгусГі іір. па Іегепіе Рапогату Могзкіеі і 
т а  па сеіи игузкапіе Ье2розгебпіе§о 
бозууіабсгепіа рорггег ргакіукі уу Роїзсе.

1.3 Рапогата Могзка Ь^бгіе паб20го\л/ас і 
копІгоІо\л/ас обЬу\л/апіе ргакіукі зіибепібш 
ІІпі\л/егзуІеІи коггузіаідс 2е 2\л/укіусН згобкб\л/ 
котипікаср і 1еІекотипікас]і.

1.4 Згкоіепіе і бозіл/іабсгепіе ебикасуіпе, 
кібге Ь^бгіе оЬеітоууас кагбе§о зіибепіа Ь б̂д 
2§обпе 2 оЬоууідгидсут рга\л/ет роїзкіт 
(икгаігізкіт) у у  обпіезіепіи бо ебикаср і ргакіук.

1.5 ІІпіууегзуїеІ роууіеггу зууусЬ з1ибеп1б\л/ 

Рапогатіе Могзкіеі у у  сеіи .обЬусіа ргакіук 

ебикасуіпусГі, ргакіук, кібге Ь$бз зкіегоууапе па 

оіггутапіе \л/іебгу і Ьегрозгебпіе§о 

боз\л/іабс2епіа-52коІепіа г киїїигу роїзкіе] 

зекіогге.

1.6 Рапогата Могзка 2оВозді^щ1еєазі§

УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО 
для проходження студентами практики 

між:

Тернопільським Національним Технічним 
Університетом імені Івана Пулюя (м. 
Тернопіль, Україна), в особі ректора Петра 
Яснія, далі іменується в Угоді Університет 
та
НеаІіИ Кезогі & МебісаІ ЗРА РАГЮВАМА 
МОК5КА в особі магістра Лешка Гаратик 
далі іменується в Угоді «Панорама Морська» 
далі разом іменуються Сторонами, про 
наступне:
І .Характеристика пошуку і підбору студентів.
1.1 Сторони мають намір розпочати 
співпрацю, метою якої є розширення і 
поглиблення знань, пізнавання туристичних і 
рекреаційних особливостей Польщі, а також 
удосконалення вмінь студентів що вже 
навчаються в Україні в Університеті і 
зацікавлені отримати практичний досвід в 
Республіці Польщі. З цією метою дана Угода 
укладається на 3 роки.
1.2 Студенти будуть визначені і відібрані 
Університетом на конкурсній основі з числа 
тих, які володіють необхідними знаннями і 
вміннями в туристичній галузі, ресторанній та 
готельній сфері, щодо обслуговування гостей 
в готелі, в тому числі виконання робіт з 
наведення порядку, допоміжних ремонтних, 
садових робіт і тп. на території Панорами 
Морської і має на меті отримання 
безпосереднього досвіду шляхом 
проходження практики в Польщі.
1.3 Панорама Морська наглядатиме і 
контролюватиме проходження практики 
студентами Університету користуючись 
звичайними засобами комунікації і 
телекомунікації.
1.4 Підготовка і освітній досвід, який 
здобуватиме кожен студент буде відповідати 
діючому українському законодавству про 
освіту і практику.
1.5 Університет доручить своїх студентів 
Панорамі Морській з метою проходження 
навчальної практики, практики, спрямованої 

,на отримання знань і досвіду в галузі
ьської культури.

Панорама Морська зобов'язується 
практику студентів Університету
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гог§апі20\л/ас обЬу\л/апіе ргакїук зїибепїбм/ 
1)пі\л/егзуїеїи гб\л/піег \л/ обг^Ьпусїі робтіоїасїі 
рго\л/абгзсусїі бгіаїаіпозс §озробагсгз па їегепіе 
оЬіекїи паІеізсе§о сі о Рапогату Могзкіеі.

1.7. Ібпім/егзуїеї іп їогтиіе зїибепїб\л/ о 
иЬегріесгепіи \л/52у з їк іт  з їибеп їот па ІІкгаіпіе, 
кїбге Ь^бгіе \л/агпе рггег саіу окгез ргакїук і 
га§\л/агапїиіе иЬегріесгепіе \д/ Роізсе.

1 .8. Ріепщбге о їггутапе рггег зїибепїб\л/ 
робсгаз осіЬу\л/апіа ргакїукі \м Рапогатіе  
Могзкіеі, гаїуїиіо\мапе "
га обЬушапіе ргакїукі" \л/ габеп зрозоЬ піе гтогпа 
игпасіако \л/упа£гобгепіе га ргасе.

1.9. Ро рггуіегбгіе зїисіепї6\л/ сіо Роїзкі, 
Рапогата Могзка ти з і роіпїогто\л/ас 
1)пі\л/егзуїеї о рггуЬусіи зїисіепї6\л/ і 
гогросг^сіи рггег пісЬ ргакїук.
1.10. Сгаз їг\л/апіа ргакїук, сіїа кагбе§о 
\л/угпасгопе§о зїисіепїа \л/упозіс Ь^бгіе 2 сіо З 
тіезщ су. ІбсгЬ^ исгезїпікбш, к їб гут 
§\л/агапїиіе зі<? осІЬу\л/апіе ргакїук зїгопу 
изїаіаіз сіо 60 озоЬ.
Оок+абпу їе г т іп  гогросг^сіа ргакїук 

Рапогата Могзка изїаіі сіо 30 \л/ггезпіа каібе§о 
гоки па гок пазї^рпу.

1.11. РггесІ рггуіагбет сіо Роїзкі, Рапогата 
Могзка \м гагіе роїггеЬу то ге  зкопїгоІо\л/ас га 
ротосз гогто\л/у гпаіотозс зїибепїб\л/і^гука 
роізкіе§о .
1.12. Рапогата Могзка то ге  іп§его\л/ас \м 
рггеЬіе§ ргакїук їуіко \л/ рггурасіки 
піеїурошусїі зуїиасіі ІиЬ кшезїіасїі, 
робпіезіопусїі рггег ІОпіхл/егзуїеї ІиЬ 
зїибепїбм/, 2\мщгапусїі г ргосезет згкоіепіа а 
їакге \л/ гакгезіе рг2Є5їгге§апіа газасі 
оЬо\л/ідгиізсусїі \л/ Рапогатіе Могзкіеі.
1.13. Ібпіхл/єгзуїеї уу 5\л/оіт гакгезіе ууугпасгу 
оріекипа зїисіепїбуу обЬу\л/а_ізсусїі ргакїукі о 
с гу т  роіпіогтиіе Рапогату Могзкд рггеб 
рггуЬусіет зїибепїб\л/ па ргакїук^. р сгп іе  г їд 
іп їогтасіз Ііпіууегзуїеї рггеб рггуіагбет 
зїибепїбуу бо Рапогату Могзкіеі рггекаге 
Іізї$ зїибепїбуу .
1.14. Роб копіес ргакїук Рапогата Могзка 
уууба "СегїуЯкаї исгезїпісїууа" зїибеп їот, 
кїбггу паіегусіе і зитіеппіе ууукопаіі рго§гат 
ргакїук.

2. УУагипкі і гееиіатіпу біа зїибепї^у^3г^
2.1 \Л/угпасгапіе і уууЬбг зїиб^пгїбуу

також в інших закладах, що ведуть 
підприємницьку діяльність на території 
об'єктів, які належать Панорамі Морській.
1.7 Університет інформує студентів про 
страхування всіх студентів в Україні, яке буде 
дійсне на весь період практики і гарантує 
страхування в Польщі.

1.8 Кошти, отримані студентами під час 
перебування на практиці в Панорамі 
Морській називатимуться: «Допомога при 
проходженні практики», але в жодному 
випадку не можуть вважатися оплатою 
праці.

1.9 Після прибуття студентів до 
Польщі, Панорама Морська зобов'язана 
проінформувати Університет про прибуття 
студентів і початок практики.

1.10 Тривалість практики, для 
кожного студента становитиме від 2 до З 
місяців. Число учасників, яким гарантується 
проходження практики сторони 
встановлюють до 60 осіб.

Точну дату початку практики 
Панорама Морська визначає до ЗО березня 
кожного року.

1.11 Перед приїздом до Польщі, 
Панорама Морська у разі необхідності може 
перевірити за допомогою співбесіди знання 
польської мови.

1.12 Панорама Морська може 
втручатися в перебіг практики тільки в разі 
виникнення нетипових ситуацій або питань 
зі сторони Університету чи студентів, які 
мають відношення до процесу 
проходження практики, а також щодо 
дотримання правил та обов'язків у 
Панорамі Морській.

1.13 Університет зі своєї сторони 
повинен визначити координатора студентів, 
які проходитимуть практику, про що 
поінформує Панораму Морську перед 
прибуттям студентів на практику. Разом з 
цією інформацією Університет перед 
приїздом студентів до Панорами Морської 
передає список студентів.

1.14 Під кінець практики Панорама 
Морська видає «Сертифікат учасника»

^ руд ен там , які належно і сумлінно 
програму практику.

 ови і правила для студентів.
^ £ і!М ІІЖ ^ н н я  і відбір студентів

і п о т е к а
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рг2ерго\л/абга Ііпішегзуїеі, г§обпіе г цзіаіопуті 

кгуїегіаті - \л/іесІ2а і итіеі^іпозсі зїисіепїбчл/, 

зіагаппозс і ро\л/а§а, ]ак гб\л/піег гбго\л/іе іїгусгпе і 

рзусНісгпе, ісН гасбомапіе і Іакіусгпз рггубаїпозс 

сіо обЬу\л/апіа ргакїук, гусгІІ\л/озсі і оімагіозсі сіо 

Іисігі, гпаіотозсі і^гука роІзкіе§о па рогіотіе 

котипікаІу\лтут.

2.2 .Ібпішегзуїеі ро\л/іпіеп ибозі^рпіс 
зіисіепіот "газабу роз1^ро\л/апіа", па кІбгусЬ 
ти згз  гіогус 5\л/оі росіріз. Зогепіе росірізи рггег 
зіисіепіа іезі роїм іегбгепіет рггуі^сіа \л/агипк6\л/ 
обЬу\л/апіа ргакїукі га\л/аПусЬ \л/ піпіеізгеі итош іе

2.3 Зіибепсі гак\л/аІіЯко\л/апі рггег Ііпм егзуїе і 
сіо осІЬусіа ргакїук тизгд  т іе с  икогїсгопе 18 Іаі і 
піе рггекгасгас 26 гоки гусіа огаг розіабас 
газміабсгепіе Іекагзкіе о Ьгаки рггесішзкагагї сіо 
осІЬусіа ргакїук \л/усіапе паірогпіеі па тіезізс 
рггесі сіпіет гогросг^сіа ргакїук.

2.4 Ііпі\л/егзуїеІ уууреіпіа ІаЬеІ^, кіога 
га\л/іега сіапе капбубаїош- зіисіеп16\л/, гагпасгаі^с 
зресуїісгпе га\любо\л/е итіе^ іпозсі, баї^ 
гогросг^сіа і гакоіісгепіа ргакїук.

2.5 Оаіу рггуЬусіа сіо Роїзкі і шуіагби окгезіа 

зі$ \л/ Іеп зрозоЬ аЬу зіибепсі т о § ІІ гогросг^с 

ргакїукі.

2.6 З їибепїот, ро ісЬ рггуЬусіи бо Роїзкі, Ь^бд 
рггекагапе обро\л/іебпіе та їе гіа іу  іпіогтасуіпе 
огаг пи тегу  Іеіеіопом озбЬ обро\л/іебгіаІпусЬ га 
згкоіепіа ге зігопу Рапогата Могзка.

2.7 Ро робрізапіи итош у о обЬу\л/апіи 
ргакїукі з їибеп їот Ь^бз га§\л/агапІо\л/апе 
зміабсгепіа гогіісгапе \л/ебіи§ ІІозсі §обгіпФ
обЬу\л/апеі ргакїукі \л/ тіезщси - рггуітиі^с 6,00 
Рим га §обгіп^ обЬумапеі ргакїукі \л/ окгезіе 
Іпл/апіа ито\л/у ріиз ргеті^ 3,00 РИМ га §обгіп$ 
\л/уріасапепа копіес ргакїукі.

2.8 Зіибепсі о іггута із  об Рапогату Могзкіеі 
бобаїкомд ргеті^ . 1 бобаїкомеі ргетіі гозіапз 
оріасопе обріаіпе тіе ізса  посІе§оме \л/ рокоіасЬ 
зіигЬо\л/усЬ па 8-12 озбЬ і/ІиЬ \л/ рггусгерасЬ 
кетріп§о\л/усЬ огаг б\л/а розіікі ргасо\л/пісге \л/ бпі 
ргакїук: зпіабапіе і коїасіа. \Л/ рогозІаіусЬ 
зрга\л/асЬ газабу \д/зр6іргасу Рапогату Могзкіеі ге 
зіибеп іет ге§иІиіе ито\л/а робрізу\д/апа ге 
зіибепіаті.

2.9 \Л/ зргашсИ ЬіегдсусИ озоЬаті 
оброхл/іебгїаіпуті га Ьегрозгебпі копіа
а) ге зігопу 1)пі\л/егзуІеІи:

Теїіапа Уііепко,
ІеІ. +3800974516041

проводить Університет, згідно зі 
встановленими критеріями -  знання і 
вміння студентів, старанність і авторитет, а 
також фізичне і психічне здоров'я, їх 
поведінка і фактична придатність до 
проходження практики, доброзичливість і 
відкритість до людей, знання польської 
мови на комунікативному рівні.

2.2 Університет зобов'язаний 
ознайомити студентів з «нормами 
поведінки», під якими вони ставлять 
особистий підпис. Підпис студента є 
підтвердженням прийняття умов 
проходження практики викладених в даній 
угоді.

2.3 Студенти, відібрані 
Університетом для проходження практики, 
повинні мати повних 18 років, але не 
більше 26 років і мати медичну довідку про 
відсутність протипоказань для проходженню 
практики, видану не пізніше ніж за місяць 
початку проходження практики.

2.4 Університет заповнює таблицю, в 
яку вносить дані кандидатів-студентів, 
зазначаючи специфічні професійні вміння, 
дату початку і закінчення практики.

2.5 Дати прибуття до Республіки 
Польщі і виїзду визначаються таким чином 
щоб студенти могли розпочати практику. 
Студентам, після їх прибуття до Республіки 
Польщі, будуть передані відповідні 
інформаційні матеріали а також необхідні

. номери телефонів осіб, відповідальних за 
навчання(інструктаж) зі сторони Панорами 
Морської.

2.7 Після підписання договору про 
проходження практики студентам будуть 
гарантовані виплати відповідно до кількості 
годин проходження практики за місяць із 
розрахунку 6,00 злотих за годину 
проходження практики протягом терміну дії 
договору плюс додаткова оплата в розмірі 
до 3,00 злотих за годину, сплаченої в кінці 
практики.

2.8 Студенти отримають додаткову 
премію від Панорами Морської. З
додаткової премії будуть стягуватись кошти 

:^ з а  місця проживання в службових кімнатах 
сал^5^ о с іб  '/або в кемпінгах а також за 

зе харчування в дні проходження
і г » к а

Ь ^ і з к с м а  1 5  
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е-та іі: УІІепко@ІпІи.еби.иа
b)2е зігопу Рапогату Могзкіеі :

Іеггу Розіак ІеІ/Іах +48 94 348 
29 99,

c) +48 506 477 697
сі) Е-та іІ: ргакіукі (б) рапогата- 

тогзка.рі
2.10 \Л/ рггурабкасб ро\л/5Іапіа зроги 

боІусг$се§о геаіігад'і рогогитіепіа озоЬаті , 

кіоге іе зрогу Ь<?бз го25Ігіу§ас $д озоЬу 

гергегепіиідсе 5ігопу \л/утіепіопе па \л/з1^ріе Іеі 

ито\л/у.
2.11 Зіибепі іезі обро\л/іебгіаІпу га зігаїу 

таїегіаіпе, $ро\л/обо\л/апе Рапогатіе Могзкіеі, 

кібге ти згз  Ьус котрепзо\л/апе па іе§о козгі. 

Зіибепі рггуітще ре+пз оброміебгіаіпозс га 

\л/уг2збгопе згкобу і \л/угага г§об$ па бокопапіе 

котрепзаіу па робзІа\л/іе р ізетпе§о \л/уіісгепіа 

рггебзІа\л/іопе§о рггег Рапогату Могзкз ге 

5\л/іабсгепіет окгезіопут \л/ рипксіе.

2 .12бегеІі котрепзаіа піе рокгу\л/а саіозсі 
зігаї зіибепі гоЬомідгапу іезі іе \л/угб\л/пас.

2.13 Зіибепсі обЬу\л/аіз ргакіукі \л/ оіосгепіи 
регзопеіи Рапогату Могзкіеі і ро\л/іппі 
розІзро\л/ас 2§обпіе ге \л/зка2б\л/каті/ іп з іги к ф т і 
оЬо\л/ізгиізсуті \л/ Рапогатіе Могзкіеі.

2.14 Рапогата Могзка §\л/агапІиіе Ьегріесгпе 
\л/агипкі ргасу біа з1ибеп1б\л/ І іебпосгезпіе 
§\л/агапІиіе \л/упа§гоб2ЄПіе зІгасопе§о ирозагепіа 
зро\л/обоууапе§о сг^зсіоіл/з иігаїз гбоіпозсі бо 
ргасу іегеіі пазізрііо опо 2 \л/іпу Рапогату 
Могзкіеі га окгез бо 7 бпі (піе боїусгу 
2асЬого\л/ап).

3. Розіапоууіепіа когїсо\л/е.
3.1 Рапогата Могзка оз\л/іабсга, ге іезі 

\л/іазсісіеіет котріекзи па Іегепіе, кІбге§о Ь^бз 
геаіі20\л/апе ргакіукі.

3.2 \Л/52ЄІкіе г т іа п у  і игиреіпіепіа боїусгзсе 
піпіеізгеі ито\му ууута§аіз г§обу зігоп \м Іо гт іе  
різетпеі роб гу§огет піе\л/агпозсі.

З.З.ХЛ/ зргаїл/асН піе иге§иІо\мапусЬ піпіеізгз 
ито\л/з та іа  газІозо\л/апіЄ‘ рггерізу рга\л/а 
роізкіе§о, \л/ 52С2Є§6Іпозсі Кобекзи Су\л/ІІпе§о.

3.4 1)то\л/а піпіеізга гозіаіа зроггзбгопа \л/ 
ІггесЬ е§2етр іа г2асЬ \л/ б\л/6сМ ізгукасН( роізкіт і 
икгаіпзкіт ), ро іеб п ут е§2етріагги біа кагбеі ге 
зігоп . \Л/ гагіе уузірііууозсі іпІегргеІасуіпусИ

практики: сніданок і вечеря. У інших 
випадках співпраці Панорами Морської із 
студентом регулює договір, укладений зі 
студентами.

2.9 У поточних справах
відповідальними особами за безпосередній 
контакте:

a) зі сторони Університету: 
Тетяна Вітенько, проректор з 
міжнародного співробітництва
Т е л .:+380974516041 

Е-та іІ: УІІепко@ІпІи.еби.иа
b ) з боку Панорами

Морської Єжи Рошак
Тел. +48 506 477 697
Е-та іІ: ргакіукіфрапогата-тогзка.р і 

10 У випадках виникнення спорів, щодо 
реалізації домовленості, дані спори будуть 
вирішувати зазначені в угоді особи, які 
представляють сторони.

2.11 Студент несе відповідальність за 
завдані матеріальні збитки, спричинені 
Панорамі Морській, які повинні бути 
відшкодовуватися за його рахунок. Студент 
приймає повну відповідальність за 
заподіяну шкоду і погоджується 
компенсувати її на підставі підрахунку у 
письмовій формі, представленого 
Панорамою Морською з коштів, визначених 
у цьому пункті.

2.12 Якщо компенсація не покриває 
відшкодування за збитки, студент 
зобов'язаний їх покрити самостійно.

2.13 Студенти проходять практику в 
оточенні персоналу Панорами Морської і 
повинні поводитися відповідно до 
настанов/ інструкцій, що діють в Панорамі 
Морській.

2.14 Панорама Морська гарантує 
студентам безпечні умови праці та 
водночас гарантує винагороду за втрачену 
оплату внаслідок часткової втрати 
працездатності, якщо вона виникла з вини 
Панорами Морської до 7 днів (не стосується 
хвороб).

3. Прикінцеві положення.
3.1 Панорама Морська заявляє, що є 

власником к<^|плек£^на території, якого буде 
проходити ПР^ Й ^ |+ ^ %

дієї Угоди
ть зТодЙ <5бЬ*СТОРІН1!' є дійсними за
иогаш а Могвка
7 За го $ (ам е с , иі. 1/2С)гожізко*а 15 
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р г г у іт и іе  з і$ , іг і^ г у к іе т  и т о \л /у  і е з і ^ г у к  р о їз к і.

3.5 ІпІе§гаІпд сгезс итошузІапо\л/і 2а^сгпік: 

ууібг 2аз\л/іабс2епіа Іекагзкіе§о~- „2аз\л/іабс2епіе 

бекагзкіе о зіапіе гбгошіа-’̂ чбІ^^йіЬусіа ргакїук".

Рапогата н е а н ь  Ке«о д  & М е £ іс а і5 Р А

Могзка Р а п о г а т а  М о п к а
І_Є52Єк Н а га їу к  75.107 /агозІауЧес, иі. Щсігоууізко'іуа 15

^ах + 4В 94 34 82 7 7 6
;/ 93037214400092 

РобріЗ , 'Т І  І / 0)
РІ ЄС2^С *82ЄІГ.

Міе]зсе ібаїа 2 / I I

Кекіог ипілл/е гзуїеіи
О  І л 4 ->  О ч г  *-к ї І Ні -V чРіоіг Іазпі}

РобрІ5_

%>

Мїе]зсе і баїа

умови укладення в письмовій формі.
3.3 У випадках, не врегульованих цією 

угодою, будуть застосовані положення 
польского законодавства, зокрема Цивільного 
Кодексу.

3.4 Дана угода була складена в двох 
примірниках двома мовами (польською і 
українською), по одному примірнику для 
кожної із сторін. В разі сумнівів щодо 
тлумачення передбачається, що мовою угоди 
є полська мова.

3.5 Невід'ємною частиною угоди є 
Додаток: зразок медичної довідки -  
«Медична довідка про стан^ ддю ^ я ддя 
проходження практики».

КеаШа^Яезогі & Ме<ііс*І 5Н

Панорама М орськг^аиогаш а М о г е к .
' !еІ. +48 У '

04/3̂ 8^ 770 , +48 94 34 82 7!

'^ Д Є С О М  9303721440009
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