
Польща для мене і для тебе

КОНКУРС

ПОЗНАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ПРО ПОЛЬЩУ

7-20 вересня 2017 року

1. Зробіть презентацію (мінімум 20 слайдів) про Польщу (в Microsoft PowerPoint).
Поділіться своїм досвідом, знаннями і фотоматеріалами. Писати необхідно

польською мовою.
2. Надішліть презентацію на електронну адресу: 

I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl
3. У повідомленні вкажіть своє ім'я, адресу, номер телефону, вік, громадянство.

4. Виграйте курс польської мови на високому рівні.
5. Курс польської мови для авторів 10 кращих презентацій відбудеться 25.09.17-

31.10.17.

КОНКУРС ПОЗНАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ПРО ПОЛЬЩУ
«Польща для мене і для тебе»

7 - 20 вересень 2017 р
В рамках проекту «Мова - вікно в світ»
фінансується Любуським воєводством

в рамках Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych - Budżet Inicjatyw Obywatelskich dla
Grupy Nieformalnej

1.  Конкурс  призначений  для  іноземців,  які  перебувають  в  Польщі.  Безпосередніми
адресатами проекту є іноземці зі знанням мови на рівні B1-C1, особливо для тих, хто
живе, навчається і працює в Любуському воєводстві.

2.  Основною метою конкурсу є  обмін знаннями про Польщу з  іншими іноземцями.
Також завданням є інтеграція групи іноземців, які говорять по-польськи, особливо для
тих, хто формує суспільство Любуського воєводства,  з  іноземцями з низьким рівнем
знань (в тому числі мовними).

3.  Завдання конкурсу -  підготувати презентацію «Польща для мене і  для  тебе»,  яка
містить  фотоматеріали  та/або  аудіо/відео  матеріали  і  текст  для  потреб  аудиторії  -
іноземців із знанням мови на початковому рівні.



4. Роботи повинні бути надіслані електронною поштою за адресою: 
I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl з 7 по 20 вересня 2017 року. Якщо Вам не відповіли
на e-mail протягом 3 днів, зв'яжіться з нами по телефону 607-522-498.

4. Презентація повинна бути інформативна і містити мінімум 20 слайдів в форматі, який
дозволяє представити роботу аудиторії (наприклад, Microsoft PowerPoint).

5. У презентації повинно бути зазначено назву, один автор, і якщо ви використовуєте
чужий контент (наприклад, Інтернет або книгу), Ви повинні надати джерело фотографій
і тексту.

6.  У  заявці  необхідно  вказати  ім'я  автора,  польську адресу,  номер  телефону,  адресу
електронної пошти, вік і громадянство.

7. Презентація може стосуватися однієї з конкретних тем:
- Красиві місця, чудові люди. Подорожі по Польщі.
- Прийом у лікаря. Медична допомога в Польщі очима іноземця.
- Мої права та обов'язки. Спілкування з поліцією, армією чи жандармерією в Польщі.
- Знання - це скарб. Світ освіти - польські дитячі садки, школи і університети.
- Активний відпочинок в Польщі, у Любуському воєводстві та околицях.
- Цікаві польські традиції, розповіді, легенди.
- Іноземці, які працюють в Польщі, - права, обов'язки, можливості і проблеми.
- Я живу тут - орендую, купую квартиру в Польщі.
- Польська мова - не так страшно.
- Польська культура і мистецтво може подобатися.
- Польська історія. Я її знаю і розумію.
- У польських державних установах - ми впораємося.

Ви  також  можете  вибрати  іншу  тему,  пов'язану  з  Польщею,  а  також  з  конкретним
регіоном,  наприклад,  Любуським  воєводством.  Особисті  ілюстрації,  фотографії  та
оригінальні  письмові  коментарі  заохочуються.  Представлені  роботи  не  підлягають
поверненню,  вони  залишаються  у  власності  Zakładu  Historii  i  Pragmatyki  Języka
Polskiego.
УВАГА: Якщо ви використовуєте фотографії людей, Ви повинні отримати письмовий
дозвіл на публікацію їх зображення в Інтернеті.

8.  Склад журі,  Elwira Topolnicka,  Magdalena Jurewicz-Nowak, Iwona Pałucka-Czerniak,
розгляне  цікаве  викладання  матеріалу,  доступність,  оригінальність,  лінгвістичну
коректність.

7. Приз в конкурсі - безкоштовний курс польської мови для іноземців на високому рівні
для авторів 10 кращих презентацій. Курс організований Інститутом польської мови при
Університеті  Зеленої  Гури  (30  годин).  Термін  проведення  курсу  буде  узгоджений  з
переможцями, який буде завершений до початку листопада 2017 року.

8. Вибрані презентації будуть представлені на заняттях і розміщені на веб-сайті курсу
польської мови для іноземців.

9. Представляючи роботи на конкурс, Ви приймаєте правила і даєте згоду на обробку
персональних даних в цілях, необхідних для здійснення конкурсу відповідно до Закону



від 29 серпня 1997 року про захист персональних даних (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz .
926 z późn. zm.). Якщо ви отримали приз у конкурсі «Польща для мене і для тебе», Ви
даєте згоду на розміщення Ваших особистих даних (ім'я та національність) на Facebook
і  на  сайті  Інституту  польської  філології  Університету  Зеленої  Гури,  веб-сайті  курсу
польської мови для іноземців в Університеті Зеленої Гури і університетській газеті. У
той же час Ви обізнані про те, що адміністратором особистих даних конкурсу «Польща
для мене і для тебе» при Університеті Зеленої Гури є Університет Зеленої Гури Інститут
польської  філології  (al.  Wojska  Polskiego  69,  65-762  Зелена  Гура). Дані  будуть
оброблятися  тільки  для  ідентифікації  переможців  конкурсу,  і  їх  подання  буде
добровільним. Спільне використання даних не передбачено. Учасники конкурсу мають
право на доступ до вмісту особистих даних і право на його виправлення.

Проект «Мова - вікно в світ»
співфінансується за рахунок коштів Любуського воєводства

в рамках Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych
- Budżet Inicjatyw Obywatelskich dla Grupy Nieformalnej реалізований

у співпраці з Zielonogórskim Towarzystwem Edukacyjnym Civilitas


