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KALO ORGANIC AGRICULTURAL COLLEGE W DANII

WIECEJ INFORMACJI
Chcesz  dowiedziec sie wiecej na ten 
temat? Mozesz to zrobic na naszej 
stronie internetowej  www.kalo.dk 
dostepna w wersji w jezyku polskim 
lub bezposrednio poprzez e-mail z 
Karolina Sikala 
ks@kalo.dk 



EDUKACJA
W szkole w Kalo, jestes w stanie uzyskac 
wszystkie certyfikaty, aby zostac wykwa-
lifikowanym rolnikiem w zakresie rolnict-
wa ekologicznego.

Kursy 2011
Organic Farmer basic course: 
Start 1 sierpnia–koniec 16 grudnia.

Organic Farmer 1 main course: 
3 stycznia- 29 kwietnia

Organic Farmer 2 main course: 
3 stycznia – 27 maja

WYMAGANIA
• Prawo jazdy

• Jezyk angielski na poziomie                
komunikatywnym

• Zainteresowanie rolnictwem

• Matura nie jest wymagana

CO TRZEBA ZROBIC BY STUDIOWAC 
W DANII 
• Wypelnic i przyslac formularz zglo-

szeniowy (w jezyku angielskim lub 
polskim).

• CV w jezyku angielskim

• Kopie prawa jazdy

• Dokumenty ukonczenia szkoly (po ich 
otrzymaniu, wczesniej zaswiadczenie 
o uczeszczaniu do szkoly przetluma-
czone na jezyk angielski przez tluma-
cza przysieglego i podsteplowane)

• Referencje (jezeli uczen pracowal 
na farmie, przetlumaczone na jezyk 
angielski).

• Zaplacic depozyt w wysokosci 730 
EURO

Prosimy wysłac aplikacje wraz z reszta 
dokumentow (moze byc wspolny list) 
do 15 Marca 2011 na adres:
Kaloe - Organic Agricultural College - 
Skovridervej 1, 8410 Rønde.

KOSZTY

• depozyt w wysokosci 730 EURO który bedzie pokrywac prawie połowe kursu                
podstawowego.

• Wyzywienie, zakwaterowanie - 550 DKK tygodniowo. 
• materiały szkolne - 70 DKK tygodniowo. 
• wycieczki etc. - 75 DKK tygodniowo.

Tabela ponizej przedstawia  wstepny kosztorys oraz przychod 
1 DKK = 
0.52 gr

Kurs
podstawowy
20 tygodni

Praktyki
13 miesiecy

Kurs
glowny 1
16 tygodni

Praktyki
15 miesiecy

Kurs
glowny 2.
20 tygodni

Koszty
calkowite

Cena za caly 20 
tydodniowy kurs 
to: 13.900 DKK
(ceny wedlug
2010 moga sie
zmienic)

Cena za caly 16 
tydodniowy kurs 
to: 11.200 DKK 
(ceny wedlug 
2010 moga sie 
zmienic)

Cena za caly 20 
tydodniowy kurs 
to: 13.900 DKK
(ceny wedlug 
2010 moga sie 
zmienic)

Pensja 
miesieczna

Pierwsze 6
miesiecy okolo
10.000 DKK i
bedzie rosla w
nastepnych
miesiacach.
Reszta 11.500 
DKK brutto minus
podatek (okolo 
38%)

Pensja miesiecz-
na to: 11.500 DKK
moze byc
wieksza

Pierwsze 2
miesiace 11.500 
DKK.
Reszta 13.200

13.200 DKK
Jest to pensja 
minimalna moze 
byc wieksza.

Rasem:przychody 140.500 DKK 46.000 DKK 198.000 DKK 66.000 DKK

Koszty 13.900 DKK 11.200 DKK 13.900 DKK

DKK = waluta dunska.
Przychod minus koszty w okresie szkoly i praktyk okolo 3,5 roku to: 447.500 DKK- 
39.000DKK=408.500 DKK (brutto minus podatek (okolo 38%).
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