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Address: Camp Leaders Poland sp. z o.o. ul. Godebskiego 3/13, 20-045 Lublin

Camp Leaders Poland sp. z o.o. jest częścią grupy Smaller Earth Inc zajmującej się globalnymi programami 
mobilności studenckiej. Biuro z siedzibą w Lublinie, zostało założone w 2007 roku.

Prowadzone jest przez absolwentów polskich i zagranicznych uczelni, którzy z zamiłowania do podróży i 
języków obcych wielokrotnie brali udział w programach work and travel. Dzięki kilkunastoletniemu doświadcze-
niu, wyjazdy organizowane są profesjonalnie, a liczba uczestników nieustannie wzrasta. Co roku z usług Camp 
Leaders korzysta około tysiąca studentów z Polski.

Camp Leaders Poland szczególnie wyróżnia się ofertą skierowaną do studentów/absolwentów kierunków 
związanych z turystyką, hotelarstwem, gastronomią. Dzięki programom płatnych staży/praktyk uczestnicy mogą 
zdobyć profesjonalne doświadczenie w międzynarodowym środowisku, w jednych z najlepszych hoteli w USA, 
Kanadzie oraz Nowej Zelandii. Odbycie takiego stażu jest niesamowitą szansą na podniesienie kwalifikacji 
zawodowych, polepszenie znajomości języka angielskiego oraz nawiązanie międzynarodowych znajomości. 
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Kolejnym programem oferowanym przez Camp Leaders jest Internship/Trainee – program 
praktyk/stażu w USA. W ramach tego programu, uczestnicy mogą zrealizować płatny staż i 
zdobyć profesjonalnie doświadczenie w jednym z prestiżowych hoteli w Stanach 
Zjednoczonych. Program trwa od 6 do 12 miesięcy. 

Biuro Camp Leaders Poland pomaga w uzyskaniu pozwolenia na pracę oraz wizy; zakupuje 
ubezpieczenie medyczne na 90 dni oraz bilety w dwie strony. Po przylocie do USA, uczest-
nik ma dostęp do 24-godzinnej, darmowej infolinii. Koszt biletu lotniczego w obie strony, 
wydanie pozwolenia na pracę oraz ubezpieczenie na 90 dni są zawarte w opłatach 
programowych. Stawka godzinowa to ok. 10 USD brutto.

INTERNSHIP/TRAINEE

• Internship jest programem przeznaczonym dla osób, które studiują bądź ukończyły
kierunek studiów związany z branżą hotelarską, gastronomiczną, turystyczną.

• Traineeship jest programem skierowanym do osób, które nie posiadają już statusu studenta
natomiast ukończyły studia związane z hotelarstwem, gastronomią, turystyką i posiadają 1
rok udokumentowanego doświadczenia w powyższych dziedzinach. W programie mogą
również wziąć udział osoby, które nie ukończyły wymaganych kierunków studiów, natomiast 
posiadają 5 lat udokumentowanego doświadczenia w pracy w hotelu bądź restauracji. 

DWIE OPCJE PROGRAMU

KOSZT PROGRAMU

• 2500 PLN płatne w Polsce
• 2450 USD płatne w USA z wynagrodzenia uzyskiwanego na resorcie
• Wiza – 160 USD
• Dopłaty do ubezpieczenia medycznego w przypadku pobytu pow. 90 dni (1,9 USD/dzien)

Stany Zjednoczone

Nowa Zelandia

Camp Leaders Poland jest jedyną firmą w Polsce, która oferuje program stażu/praktyk 
studenckich w Nowej Zelandii. Program skierowany jest do studentów kierunków związanych 
z branżą turystyczną, hotelarską, gastronomiczną i pokrewnych. W ramach programu 
uczestnicy mają szansę odbyć 4-6 miesięczny, płatny staż w jednym z prestiżowych hoteli w 
Nowej Zelandii. Wymogiem jest posiadanie statusu studenta na kierunkach związanych z 
hotelarstwem, gastronomią, turystyką, rekreacją itp. 

Biuro Camp Leaders Poland zajmuje się formalnymi kwestiami wyjazdu tj. uzyskaniem 
pozwolenia na pracę oraz ubezpieczeniem. Biuro Smaller Earth w Nowej Zelandii znajduje 
odpowiedniego pracodawcę, pomaga w założeniu konta oraz uzyskaniu numerów podat-
kowych. Po przylocie uczestnik ma zagwarantowane 2-3 noclegi w hostelu wraz z transpor-
tem z lotniska, śniadaniem, oraz otrzymuje kartę SIM do telefonu. Średnia stawka godzinowa 
brutto to 15 -18 NZD.

O programie

www.resort leaders .com/pl

Koszt programu
• 2500 PLN opłaty w Polsce
• 600 dolarów nowozelandzkich (NZD) płatnych na miejscu z uzyskiwanego wynagrodzenia
• Bilet lotniczy (ceny od 4 000 PLN)
• Wiza – 298 NZD
• Dopłaty do ubezpieczenia medycznego w przypadku pobytu pow. 90 dni (1,9 USD/dzien)



Program Canago ma na celu zwiększenie mobilności studentów poprzez udział w inicjatywie 
Rządu Kanady – International Experience Canada. Poprzez udział w programie, uczestnicy 
mogą podjąć tymczasową, legalną pracę w jednym z prestiżowych resortów, położonych w 
atrakcyjnych turystycznie rejonach Kanady, w okresie od 3 do 12 miesięcy. Jest to doskonała 
okazja dla osób w wieku 18-35 lat do przeżycia niezapomnianej przygody, poznania cieka-
wych ludzi oraz zarobienia pieniędzy. Na tym programie nie jest wymagany status studenta 
ani absolwenta kierunków związanych z hotelarstwem, turystyką, gastronomią. Ubezpiec-
zenie na 90 dni jest wliczone w cenę programu. Stawka godzinowa to min. 12 - 15 CAD 
brutto.

O programie

• Independent – ta opcja zakłada pomoc przy obsłudze procesu wizowego wraz z zakupem
ubezpieczenia medycznego. Po przylocie do Kanady uczestnik uzyskuje pomoc przy
założeniu konta w banku oraz uzyskaniu kanadyjskiego numeru ubezpieczenia społecznego.
W tej opcji, uczestnicy samodzielnie zajmują się poszukiwaniem swojego pracodawcy oraz
zorganizowaniem zakwaterowania i wyżywienia.

• Job Assistance – ta opcja zakłada pomoc przy znalezieniu pracodawcy, pomoc w obsłudze
procesu wizowego wraz z zakupem ubezpieczenia medycznego. Po przylocie do Kanady
uczestnik uzyskuje pomoc przy założeniu konta w banku oraz uzyskaniu kanadyjskiego
numeru ubezpieczenia społecznego. Zakwaterowanie oraz wyżywienie gwarantuje
pracodawca. 

DWIE OPCJE PROGRAMU

KOSZT PROGRAMU
• 1800 PLN
• Procedura wizowa – 250 dolarów kanadyjskich (CAD)
• Bilet lotniczy (ok. 2500 – 3000 PLN)
• Dopłaty do ubezpieczenia medycznego w przypadku pobytu pow. 90 dni (1,9 USD/dzien)

Kanada www.canago.pl
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