
Oświadczenie 

Zasady dotyczące ubioru oraz postawy praktykanta podczas odbywania praktyk w Hotelu Radisson 

Bluw w Gdańsku oraz w Hotelu REZYDENT w Sopocie. 

Standard ubioru: 

1. HSKP (Dział Utrzymania Czystości): 

 ciemne, długie spodnie materiałowe, krój klasyczny (nie akceptujemy dresów, 

wytartych dżinsów, leginsów czy rurek) 

 ciemne, płaskie obuwie – zakryte palce i pięty 

 biała bluzka z długim rękawem (może być dzianinowa, nie musi to być koszula; ważne 

by była wygodna i by była biała) 

2. KIT (Kuchnia): 

 wygodny strój – bluzka z długim rękawem oraz spodnie z długimi nogawkami (tu mogą 

być dżinsy) 

 wygodne obuwie, płaskie z gumową podeszwą oraz z zakrytymi palcami i piętą 

 chustka na głowę lub inne nakrycie głowy 

3. REST/M&E/FO (Restauracja/Konferencje/Recepcja): 

 strój jak w dziale HSKP – obowiązkowa jest biała, gładka, klasyczna koszula z 

kołnierzykiem i długim rękawem, a w miejsce spodni dopuszczalna jest ciemna 

spódnica o klasycznym kroju, długość w kolano lub lekko przed kolano (rajstopy barwy 

naturalnej/cielistej, bez wzorów)  

4. RES (Rezerwacja): 

 strój jak w dziale REST/M&E/FO – tu dopuszczlana jest sukienka o kroju, kolorze i 

długości klasycznej (tzw. sukienka pudełkowa bądź krój „małej czarnej”) oraz żakiet; 

klasyczny kolor stroju tzn. czarny, granat, ciemny brąz lub ciemny popiel; 

 obuwie ciemne, pełne, fason klasyczny, może być na obcasie;  

Ponadto wszystkich pracowników obowiązują następujące zasady higieny osobistej oraz postawy 

w miejscu pracy: 

 pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy; 

 pozdrawianie osób spotykanych na korytarzach lub pomieszczeniach hotelowych; 

 wsiadając do windy witamy osoby już w niej przebywające, a wysiadając z windy 

żegnamy osoby pozostające w windzie; 

 postawa Yes I Can!; 

Standardy dotyczące makijażu, biżuterii i higieny osobostej: 

 biżuteria: powinna być noszona w sposób klasyczny tj. 1 para dyskretnych kolczyków 

lub klipsów, 1 łańcuszek i 1 pierścionek; 



 makijaż: lekki makijaż, który podkreśla urodę i profesjonalny wygląd; ostry makijaż 

jest niedozwolony; 

 paznokcie: klasycznej długości, w przypadku stosowania lakieru do paznokci 

dopuszczalna jest barwa klasyczna i nie może wykazywać ubytków; podczas praktyk 

w Kuchni niedozwolone jest, aby paznokcie były pomalowane lakierem; 

 włosy: uczesane w klasyczny sposób; włosy długie muszą być spięte; 

Zasady potwierdzania i usprawiedliwiania nieobecności na praktykach: 

W przypadku planowanej nieobecności praktykant ma obowiązek poinformować o tym fakcie 

Kierownika Działu, w którym odbywa praktykę, co najmniej na 5 dni roboczych przed 

nieobecnością. Praktykant ma obowiązek dostarczyć dokument usprawiedliwiający nieobecność. 

W przypadku nieobecności z powodu choroby bądź zdarzeń losowych, praktykant ma obowiązek 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę oraz Kierownika Działu, w którym odbywa 

praktykę. Praktykant ma obowiązek dostarczyć dokument usprawiedliwiający nieobecność. 

Każda nieobecność, bez względu na przyczynę, musi być usprawiedliwiona i odpracowana w 

innym ustalonym terminie. 

Zasady potwierdzania obecność na praktykach: 

Praktykant ma obowiązek potwierdzać codziennie swoja obecność na praktykach po przez podpis 

na liście obecności. Listy obecności przygotowywane są przez Dział Personalny i dostarczane 

Kierownikowi Działu, w którym przyjęty jest praktykant, przed rozpoczęciem praktyk. 

Ponadto praktykant ma obowiązek systematycznie prowadzić dzienniczek praktyk. Kierownik 

Działu lub wyznaczona przez niego osoba codziennie podpisuje dzienniczek (danego dnia za dzień 

poprzedni). 

Ostateczna ocena z praktyk wystawian jest przez opiekuna praktyk w zakładzie na podstawie opinii 

otrzymanej od kierownika działu bądź bezpośredniego przełożonego praktykanta. 

Oświadczam, że zostałam/-em zapoznana/-y z powyższymi zasadami obowiązującymi w Hotelu 

Radisson Blu w Gdańsku oraz w Hotelu REZYDENT w Sopocie. Treść niniejszego oświadczenia 

jest mi znana i zobowiązuję się do jego ścisłego przestrzegania. 

 

Imię i nazwisko/ Dział ______________________________________    

    

Data i podpis ___________________________________________ 

 


