
Polska dla mnie i dla Ciebie

KONKURS

Z WIEDZY O POLSCE DLA CUDZOZIEMCÓW

7-20 września 2017 r.

1. Zrób prezentację (minimum 20 slajdów) o Polsce (do odczytu w programie Microsoft 
PowerPoint). Wykorzystaj własną wiedzę, doświadczenie, zdjęcia. Pisz po polsku.

2. Prześlij prezentację na e-mail: I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl
3. W wiadomości napisz swoje imię, nazwisko, adres w Polsce, telefon, wiek, narodowość.

4. Wygraj kurs języka polskiego na poziomie zaawansowanym.
5. Kurs dla autorów 10 najlepszych prezentacji odbędzie się w terminie 25.09.17-

31.10.17.

KONKURS Z WIEDZY O POLSCE DLA CUDZOZIEMCÓW
"Polska dla mnie i dla Ciebie"

7- 20 września 2017 r.
w ramach projektu Język oknem na świat

współfinansowanego ze środków województwa lubuskiego
w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych - Budżet Inicjatyw Obywatelskich dla

Grupy Nieformalnej

1. Konkurs jest przeznaczony dla cudzoziemców przebywających w Polsce. Bezpośrednimi
adresatami przedsięwzięcia są obcokrajowcy o kompetencji językowej na poziomie B1-C1,
szczególnie ci, którzy mieszkają, uczą się i pracują w Lubuskiem.

2. Głównym celem konkursu jest podzielenie się wiedzą o Polsce z innymi cudzoziemcami.
Pośrednim  celem  jest  integracja  grupy  cudzoziemców  władających  językiem  polskim,
zwłaszcza tworzących lubuską społeczność, z cudzoziemcami o niskim poziomie wiedzy (w
tym wiedzy językowej).

3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji na temat „Polska dla mnie i dla
Ciebie”,  zawierającej materiał  wizualny i/lub materiał  audio/wideo oraz tekst na potrzeby
odbiorcy – cudzoziemca na poziomie językowym początkującym. 

4.  Prace  należy  przesyłać  pocztą  elektroniczną  na  adres:  I.Palucka-
Czerniak@ifp.uz.zgora.pl  w terminie od 7 do 20 września 2017 r.  W przypadku braku



odpowiedzi na e-mail należy w ciągu 3 dni skontaktować się telefonicznie (607-522-498).

4. Prezentacja musi tworzyć całość i zawierać minimum 20 slajdów w formie umożliwiającej
zaprezentowanie jej grupie odbiorców (np. Microsoft PowerPoint). 

5.  Prezentacja  musi  mieć  nadany  tytuł,  jednego  autora,  a  w  przypadku  korzystania  z
cudzych  materiałów  (np.  internetowych  lub  książkowych)  należy  podać  źródła  zdjęć  i
tekstów. 

6. W zgłoszeniu trzeba podać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania w Polsce, telefon,
e-mail, wiek i narodowość.

7. Prezentacja może dotyczyć jednego z tematów szczegółowych:
- Piękne miejsca, wspaniali ludzie. Moje podróże po Polsce.
- Czasami trzeba iść do lekarza. Opieka lekarska w Polsce oczami cudzoziemca.
- Moje prawa i obowiązki. Kontakt z policją, wojskiem lub żandarmerią w Polsce.
- Wiedza to skarb. Świat edukacji - polskie przedszkola, szkoły i uczelnie.
- Aktywny wypoczynek w Polsce, w Lubuskiem i okolicach.
- Ciekawe polskie tradycje, historie, legendy.
- Cudzoziemiec w pracy w Polsce - prawa, obowiązki, możliwości i problemy.
- Mieszkam tutaj - wynajem, kupno mieszkania w Polsce.
- Język polski - nie taki straszny.
- Polska kultura i sztuka mogą się podobać.
- Polska historia  - znam ją i rozumiem. 
- W polskim urzędzie - damy radę.

Można też wybrać inny temat związany z Polską, a także z określonym regionem, na przykład
z  Lubuskiem.  Mile  widziane  są  osobiście  robione  ilustracje,  zdjęcia,  oryginalnie  pisane
komentarze. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, pozostają w zasobach Zakładu Historii
i  Pragmatyki  Języka  Polskiego.  UWAGA:  w  przypadku  użycia  zdjęć  przedstawiających
osoby, należy uzyskać zgodę pisemną na publikację ich wizerunku w sieci.

8. Jury w składzie Elwira Topolnicka, Magdalena Jurewicz-Nowak, Iwona Pałucka-Czerniak
weźmie pod uwagę atrakcyjność formy, przystępność przekazu, oryginalność, poprawność
językową. 

7. Nagrodą w konkursie jest  bezpłatny wstęp na kurs języka polskiego dla cudzoziemców
na  poziomie  zaawansowanym dla  autorów  najlepszych  10 prezentacji.  Kurs  jest
organizowany przez Instytut Języka Polskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim (30 godzin
lekcyjnych) w terminie uzgodnionym z laureatami, który zakończy się do początku listopada
2017 r. 

8.  Wybrane  prezentacje  zostaną  przedstawione  na  zajęciach  i  zamieszczone  na  stronie
internetowej kursu języka polskiego dla cudzoziemców.

9. Przysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji  konkursu zgodnie  z  ustawą z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  danych
osobowych  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  101,  poz.  926 z  późn.  zm.).  W przypadku  otrzymania
nagrody w konkursie pt. Polska dla mnie i dla Ciebie wyrażam zgodę na umieszczenie moich



danych  osobowych  (imię  i  nazwisko,  narodowość)  na  Facebooku  i  stronie  internetowej
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, stronie internetowej kursu języka
polskiego dla cudzoziemców na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz w prasie akademickiej.
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem danych osobowych
konkursu pt. Polska dla mnie i dla Ciebie na Uniwersytecie Zielonogórskim jest Uniwersytet
Zielonogórski  Instytut  Filologii  Polskiej  (al.  Wojska  Polskiego 69,  65-762 Zielona Góra).
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu, a podanie ich jest
dobrowolne.  Udostępnianie  danych  nie  jest  przewidywane.  Uczestnikom  konkursu
przysługuje prawo do dostępu do treści danych osobistych i prawo do ich poprawienia.

Projekt Język oknem na świat
jest współfinansowany ze środków województwa lubuskiego

w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych 
- Budżet Inicjatyw Obywatelskich dla Grupy Nieformalnej 

realizowany
we współpracy z Zielonogórskim Towarzystwem Edukacyjnym Civilitas


