WORK & TRAVEL USA 2018
Ideą programu Work & Travel USA jest oferowanie studentom z całego świata możliwości uczestniczenia w wymianie kulturowej w
Stanach Zjednoczonych w czasie wakacji letnich. Program ten umożliwia poznanie USA, stosunków pracy panujących w
przedsiębiorstwach amerykańskich oraz praktyczną naukę języka angielskiego.
Program realizowany jest pomiędzy 25 maja a 25 września. W tym okresie student ma prawo do pracy maksymalnie przez 4
miesiące. Po tym czasie studentowi przysługuje prawo legalnego pobytu w USA (bez prawa pracy) przez 30 dni. Przy czym powrót
studenta do Polski musi nastąpić przed rozpoczęciem roku akademickiego na jego uczelni – dla Polski przyjmuje się 1 października.
Program realizowany jest przy współpracy z największymi tego typu organizatorami w świecie, naszymi wieloletnimi wiarygodnymi
partnerami specjalizującymi się w programach międzynarodowej wymiany studentów są m.in.: CIEE, Intrax, Interexchange.
Program oferowany jest w następujących opcjach:


SELF - student sam szuka amerykańskiego pracodawcy i składa do Almaturu potwierdzenie tego zatrudnienia na
odpowiednim druku fundacji.



PREMIUM - nasi amerykańscy partnerzy oferują studentom oferty pracy. Sam sposób zdobycia oferty może nastąpić
poprzez spotkanie na targach pracy lub interview online.

Praca – Oferowana jest na terenie całych Stanów Zjednoczonych i są to typowo sezonowe zajęcia związane z dużym ruchem
turystycznym w okresie wakacji letnich. Najczęściej zatrudnienie można znaleźć w Resortach, Hotelach, Restauracjach, Sklepach,
Parkach Rozrywki, Parkach Narodowych, Aquaparkach, Basenach itp.
Zabronione prace, m.in.: praca bez wynagrodzenia / prace związane z inwestowaniem własnych pieniędzy / prace domowe jako
opieka dla dzieci, ogrodnik itp. / prace w przemyśle rozrywkowym dla dorosłych / praca, które są zasadniczo oparte na prowizji, a
tym samym nie gwarantują minimalnego wynagrodzenia / prace na rikszy lub związane z przewozem osób gdzie wymagane jest
prawo jazdy zawodowe / prace w branży medycznej czy weterynaryjnej związane z bezpośrednim kontaktem przy pacjencie / prace
na statkach powietrznych i wodnych / praca nauczyciela czy trenera / zatrudnienie poprzez agencję pracy/ praca w fabrykach,
magazynach, przetwórstwie ryb/ w objazdowych parkach rozrywki. Szczegółowa lista dostępna w naszych biurach.
Ponadto każda praca, bez względu na to czy jest na powyższej liście czy nie, musi być generalnie zgodna z zasadami, przepisami i
intencjami programu. Uczestnicy muszą być w stanie równowagi między obowiązkami zawodowymi a czasem spędzonym na
odkrywaniu społeczności lokalnej, poznawaniu USA i obywateli tego kraju. Ważne jest również, aby pamiętać, że wszystkie oferty
pracy muszą mieć charakter "sezonowy".
Zakwaterowanie - Student powinien samodzielnie znaleźć zakwaterowanie przy czym zazwyczaj razem z ofertą pracy pracodawca
oferuje możliwość zakwaterowania bądź doradza gdzie je można znaleźć. Średni tygodniowy koszt wynosi ok. 80 USD na osobę.
Pieniądze - Uczestnicy powinni mieć przy sobie wystarczającą ilość pieniędzy na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia,
transportu lokalnego oraz ewentualnych rozrywek do momentu pierwszej wypłaty, którą otrzymują zazwyczaj po 2 tygodniach.
Zalecane kieszonkowe powinno wynosić ok. 1000 USD
Ubezpieczenie - Uczestnicy w ramach opłaty za program są ubezpieczeni na okres pracy (max. 4 miesiące). Przed wyjazdem studenci
otrzymują szczegółową broszurę dotyczącą warunków ubezpieczenia i świadectwo ubezpieczeniowe. Można również wyrobić kartę
ISIC z opcją ubezpieczenia na USA.
Bilet lotniczy - Jako biuro specjalizujące się w turystyce studenckiej mamy możliwość zaoferowania studentom wyjątkowo korzystne
warunki i stawki biletów lotniczych. Im wcześniejsza rezerwacja, tym większa gwarancja wylotu w terminie i za jak najniższą cenę.

WORK & TRAVEL USA 2018
Warunki uczestnictwa








Wiek pomiędzy 18-30 lat (górna granica wieku jest elastyczna)
Status studenta studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych (w dniu wyjazdu ukończony pierwszy rok studiów oraz w
dniu spotkania z konsulem nie ukończony ostatni rok studiów przewidziany w regulaminie danego kierunku)
Znajomość języka angielskiego min. w stopniu komunikatywnym (średniozaawansowanym)
Samodzielność i dojrzałość
Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz wpłat w terminie
Posiadanie paszportu ważnego min. pół roku po powrocie do Polski
Posiadanie oraz regularne sprawdzanie konta poczty elektronicznej

Procedura
 Zgłoszenie do biura w celu podpisania umowy i wyboru odpowiedniej opcję programu
 Wyszukanie pracodawcy w USA i dokonanie rezerwacji biletu lotniczego
 Skompletowanie niezbędnych dokumentów
 Dokonanie pełnej wpłaty za program
 Wizyta w Ambasadzie/Konsulacie USA w celu uzyskania wizy J-1
 Odbiór paszportu z wiza i pozostałych dokumentów z naszego biura,
 Pozostaje się spakować i lecieć do USA na fantastyczne wakacje
Wymagane dokumenty
 Kserokopia legitymacji studenckiej
 Kserokopia indeksu (strona ze zdjęciem i wpisami na semestry) lub wydruk z systemu uczelni
 Aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające status Studenta
 Kserokopia paszportu ważnego min. pół roku po powrocie do Polski (strona ze zdjęciem)
 Kserokopie wszystkich wcześniejszych wiz amerykańskich (jeśli były wydane)
 1 zdjęcie legitymacyjne + 1 zdjęcie w wersji elektronicznej
 CV w języku angielskim
Cena programu zawiera
 promesę wizową DS-2019 dająca prawo do legalnej pracy w USA i umożliwiającą otrzymanie wizy J1
 pakiet ubezpieczeń wg standardów amerykańskich
 wsparcie amerykańskiego partnera w czasie całego pobytu w USA
 wsparcie Almaturu przy kompletowaniu dokumentów, procedurze wizowej i innych czynnościach związanych z wyjazdem
Fundacja 

INTRAX

CIEE

INTEREXCHANGE

Opcja SELF

770 USD

840 USD

829 USD

Opcja PREMIUM

995 USD

1165 USD

1184 USD

*podane wyżej ceny obowiązują przy zgłoszeniu na program do 30/11/2017
Cena Programu nie zawiera
 obowiązkowej opłaty SEVIS (35 USD)
 opłaty wizowej (160 USD)
 wszelkich opłat związanych z pobytem w USA, m.in: zakwaterowanie, wyżywienie, transport itp.
 przelotów międzynarodowych
 wymaganego kieszonkowego ok. 800 - 1000 USD
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