
 
 

 

Regulamin konkursu organizowanego w semestrze letnim 

2023r. dla kursantów Österreich Institut Polska 

Konkurs dotyczy wyłącznie uczestników stacjonarnych kursów 

dla dorosłych: Alltagsdeutsch, Konversation, Vorbereitung 

ÖSD organizowanych przez Instytut w Warszawie, Krakowie i 

we Wrocławiu w semestrze letnim (marzec - czerwiec 2023)  

 
KROK 1: Ściągnij ze strony internetowej danego Instytutu bloczek na 

naklejki i go wydrukuj (www.wroclaw.oei.org.pl, 

www.warszawa.oei.org.pl, www.krakow.oei.org.pl) 

KROK 2: Zbieraj naklejki podczas kursu. Otrzymasz je od swojego 

lektora/ki. 

 

UWAGA: Kiedy dostajesz naklejki? 

KURSY ALLTAGSDEUTSCH   

a. Frekwencja na zajęciach: jeżeli w danym miesiącu jesteś obecny na 

wszystkich zajęciach otrzymasz 1 naklejkę. W sumie możesz dostać 4 

sztuki w całym semestrze.  

b. Egzamin: za zdanie testu końcowego na oceną sehr gut otrzymasz 3 

naklejki, za zdanie testu na ocenę gut 2 naklejki. 

c. W sumie możesz otrzymać maksymalnie 7 naklejek. 

 

KONVERSATION UND VORBEREITUNG ÖSD 

d. Frekwencja na zajęciach: jeżeli w danym miesiącu jesteś obecny na 

wszystkich zajęciach otrzymasz 1 naklejkę. W sumie możesz dostać 4 

sztuki w całym semestrze.  

e. Egzamin:  

– w przypadku konwersacji- za przygotowanie i przedstawienie  

jednej prezentacji na uzgodniony z lektorem/ką temat możesz 

otrzymać 2 lub 3 naklejki 

– w przypadku kursu przygotowującego do egzaminu ÖSD- 

za zdanie egzaminu próbnego na oceną sehr gut otrzymasz 3 naklejki, 

za zdanie testu na ocenę gut 2 naklejkę. 

f. W sumie możesz otrzymać maksymalnie 7 naklejek. 

 

http://www.wroclaw.oei.org.pl/
http://www.warszawa.oei.org.pl/
http://www.krakow.oei.org.pl/


 
 

 

 

KROK 3: Oddaj bloczek z naklejkami w swoim biurze kursów do dnia 

28.06.2023r.  

 

UWAGA: Aby wziąć udział w konkursie należy zgromadzić minimum 4 

naklejki. Przyjmowane będą tylko te, które znajdą się na bloczku.  

 

KROK 4: Twój bloczek weźmie udział w losowaniu, które odbędzie się 

dnia 30.06.2023r. w każdym Instytucie osobno. Komisja konkursowa 

składać się będzie z Dyrektora danego Oddziału i z Asystenta/tki.  

 

KROK 5: Sprawdź wyniki w naszych mediach społecznościowych i na 

naszych stronach internetowych w dniu 03.07.2023r.  

 

Nagroda główna to weekendowy wyjazd do Wiednia dla zwycięzcy 

w pierwszy weekend adwentowy (od piątku do niedzieli). W każdym 

Instytucie zostanie wyłoniona jedna osoba. W sumie w konkursie 

nagrodzimy 3 kursantów (jednego z każdego Instytutu).   

 

Zapewniamy: nocleg w hotelu ze śniadaniem, koszt dojazdu w obie 

strony (pociąg w przypadku Wrocławia, samolot w przypadku Krakowa i 

Warszawy), koszt komunikacji miejskiej w Wiedniu, ubezpieczenie 

podróży. 

 

UWAGA: Nagrody nie można spieniężyć! 

 

 


