
37A Queen’s Gate, London 
SW7 5HR, UK 

Tel: +44 (0)20 7581 7373  Fax: 
+44 (0)20 7581 7377

CAMP  COUNSELLOR
Zamieszkanie i praca z dziećmi w wieku 6-16 lat, zazwyczaj 24 godziny na dobę przez 9 tygodni. Praca na tym stanowisku związana jest 
z trenowaniem/asystowaniem przy zajęciach sportowych i kreatywnych zajęciach na powietrzu. To stanowisko wymaga umiejętności 
przywódczych i zdolności do interakcji zarówno ze współpracownikami jak i z dziećmi. 

CAMPOWER
Praca w obsłudze ośrodka, od pracy w kuchni, pralni, jako “złota Rą czka”, do sprzątania domków i utrzymywanie czystości 
w p rzestrzeni ogólnodostępnej (łazienki/toalety). W związku z tym, że dni pracujące są długie i może wkradać się w nie rutyna, praca 
na tym stanowisku wymaga wytrwałości i pozytywnego nastawienia, jak również umiejętności pracy jako część zespołu.

Osoba wystawiająca opinię musi znać aplikanta co najmniej 6 miesięcy na stopie profesjonalnej, oraz być w stanie ocenić charakter aplikanta. 
Powinna być również w stanie dokonać obiektywnej oceny. Opinia będzie dostępna do wglądu aplikanta. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek 
zastrzeżenia, którymi chcielibyście się podzielić z biurem Camp America, prosimy o kontakt z:

☐ Camp America, 37A Queen's Gate, LONDON, SW7 5HR, UK 
☐ Camp America, ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa, Polska

Państwa szczera opinia jest dla nas bardzo ważna i pomoże w procesie rekrutacyjnym. W związku z tym, że bez niniejszej referencji nie 
możemy przetwarzać dalej aplikacji, Państwa niezwłoczne wypełnienie jej będzie mile widziane. Chcemy również zaznaczyć, że w momencie 
znalezienia miejsca pracy dla aplikanta, możemy kontaktować się z Państwem celem weryfikacji wystawionej opinii. 

Dziękujemy za poświęcony czas.

NIE AKCEPTUJEMY REFERENCJI WYSTAWIONYCH PRZEZ RODZINĘ, PRZYJACIÓŁ CZY KOLEGÓW.

Ta strona powinna zostać uzupełniona przez aplikanta.
WSZYSTKIE INFORMACJE NA DRUGIEJ STRONIE MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE PRZEZ OSOBĘ REFERUJĄCĄ.

Imię i nazwisko aplikanta Data urodzenia

Email aplikanta

Adres aplikanta

Numer telefonu

Imię i nazwisko konsultanta Data spotkania "Interview"

Formularz referencyjny
Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

Poniższa osoba aplikuje na program Camp America do Stanów Zjednoczonych. Celem tego formularza jest uzyskanie   
dodatkowych informacji o aplikancie i jego dopasowaniu do programu Counsellor lub Campower, gdzie każdy z nich 
wymaga wysokiego poziomu odpowiedzialności, poświęcenia i elastyczności.

Idealny aplikant powinien mieć świetne poczucie humoru, entuzjazm, motywację oraz miłe usposobienie. Szukamy również 
osób, które są dobrze zorganizowane i mają doświadczenie w pracy zespołowej. Stanowiska pracy, jakie występują na 
każdym z programów:

✵

✵

R
E
F



Referencja musi być przetłumaczona na język angielski. Oryginał dokumentu musi być również załączony. 
Do uzupełnienia wyłącznie przez osobę referującą.

              

IMIĘ I NAZWISKO APLIKANTA:

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WYSTAWIAJĄCEJ REFERENCJĘ: 

W JAKIEJ RELACJI POZOSTAJE PAN/PANI Z APLIKANTEM?

JAK DŁUGO ZNA PAN/PANI APLIKANTA?

JAKI KONTAKT PAN/PANI MIAŁ/A W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH? 

TWOJE DANE – ADRES I NUMER TELEFONU ORAZ GODZINY DOSTĘPNOŚCI W CELU EWENTUALNEGO KONTAKTU Z REFERUJĄCYM:

ADRES EMAIL OSOBY WYSTAWIAJĄCEJ REFERENCJĘ:

W  kolejnej sekcji, prosimy o opinie o aplikancie w odniesieniu do pracy na koloniach dla dzieci (Camp). Prosimy o zaznaczenie od A do D poziomu 
danej cechy. W polu obok prosimy o umotywowanie wyborów. Jeżeli nie posiada Pan/Pani wystarczającej wiedzy do określenia danej cechy, 
prosimy o informacje w polu obok.

W związku z powyższą opinią, prosimy o umotywowanie dopasowania aplikanta jako wzóru do naśladowania dla dzieci.

Dlaczego Pan/Pani rekomenduje/nie rekomenduje aplikanta na program Camp America? 

Czytelny podpis Data

A = Zdecydowanie dopasowany do pracy na Campie B = Dobrze dopasowany C = Zadowalający D = Niedopasowany

OFFICE USE ONLY  REFERENCE VERIFIED Initials

Prosimy o potwierdzenie autentyczności referencji poprzez dołączenie 
pieczątki uczelni/firmy lub podpisanej wizytówki/papieru firmowego
Dziękujemy za udzielone informacje.

Pieczątka

                           A        B        C                   

Postawa/Nastawienie 
Odpowiedzialność
Dojrzałość
Szczerość
Elastyczność
Motywacja/Wytrwałość 
Inicjatywa 
Energia/Entuzjazm 
Ogólny stan zdrowia

Umiejętność współpracy z:
Przełożonymi
Współpracownikami

Umiejętność radzenia sobie z:
Zakazem picia alkoholu/restrykcjami

Zakazem palenia/restrykcjami 

Nowymi sytuacjami/stresem

Prosimy o wyjaśnienie powodu zaznaczenia cechy jako C lub D

D         Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące wszystkich cech aplikanta




