
Erlebnisreise mit Deutsch - FAQ 

 
1. Jaki powinien być format pracy? 

Praca może być wykonana w dowolnym formacie. Możliwe jest również 
przygotowanie plakatu multimedialnego.  
 

2. Czy technika wykonania pracy jest dowolna? 
Tak, praca może być wykonana dowolna techniką – narysowana, namalowana, 
wyklejona lub może być to zdjęcie przerobione w programie graficznym (jeśli widać 
na zdjęciu twarze, proszę pamiętać o przesłaniu zgody na wykorzystanie wizerunku).  
 

3. Jaka jest maksymalna liczba zespołów z danej szkoły? 
Nie ma limitu zgłoszeń zespołów z danej szkoły – czyli jeden nauczyciel może być 
opiekunem większej liczby grup.  
 

4. Czy jedna osoba może stanowić zespół? 
Tak, jedna osoba może wziąć udział w konkursie jako osobny zespół.  
 

5. Czy mogę zgłosić więcej niż jeden zespół konkursowy na jednym formularzu 
zgłoszeniowym? 

Nie, dla każdego zespołu konkursowego należy przesłać osobny formularz 
zgłoszeniowy. 
 

6. Co oznacza tytuł pracy? Co zrobić, gdy nie mamy jeszcze tytułu pracy? 
Tytuł pracy potrzebny jest do identyfikacji nadesłanej pracy ze zgłoszeniem ze szkoły. 
Tytuł, o który pytamy w formularzu zgłoszeniowym to tak de facto nazwa pliku .pdf 
lub .jpg, w którym zapisana jest praca. 
  



 
7. Czy przesłanie skanu zgody dyrektora szkoły na udział w konkursie jest 

jednoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu? 
Nie, by zgłosić zespół do udziału w konkursie należy przesłać internetowy formularz 
internetowy dostępny na stronie internetowej. Zgoda dyrektora szkoły jest konieczna 
do wzięcia udziału w konkursie, natomiast nie oznacza zgłoszenia do niego zespołu 
konkursowego. 
 

8. Jesteśmy szkołą prywatną, czy możemy wziąć udział w konkursie? 
Tak, udało nam się otworzyć te edycję konkursu również na szkoły prywatne. 
 

9. Czy gimnazja mogą brać udział w konkursie, jeśli tak, to w której kategorii?  
Tak, uczniowie gimnazjów mogą brać udział w konkursie, w kategorii szkół 
podstawowych.  
 

10. Czy zgoda dyrektora szkoły na udział w konkursie może być przesłana 
elektronicznie? 

Tak, można przesłać skan zgody dyrektora na adres justyna.ciecharowska@goethe.de 
 
 
 
 


