
                                                            

        

Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN KONKURSU „MOST DO JĘZYKA CHIŃSKIEGO” - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE  

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Most do Języka 

Chińskiego”, zwany dalej „Konkursem”, stanowiącego jednocześnie eliminacje 

ogólnopolskie do światowego konkursu „Most do Języka Chińskiego” online, 

organizowanego przez Centrum Współpracy i Edukacji Językowej w Pekinie w 2022 r. 

2. Regulamin zawiera postanowienia ogólne oraz końcowe wspólne dla wszystkich biorących 

udział w Konkursie, zwanych dalej „Uczestnikami” oraz postanowienia odnoszące się do 

różnych kategorii Uczestników, podzielone na części: 

1) część I: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (14-20 lat); 

2) część II: studenci szkół wyższych (21-30 lat); 

3) część III: uczniowie szkół podstawowych (poniżej 14 lat). 

3. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, a za jego przebieg 

odpowiada działające przy Politechnice Opolskiej Centrum Współpracy Polska-Chiny 

„Instytut Konfucjusza”, zwana dalej „Organizatorem”. 

4. Celem Konkursu jest wyłonienie osób, z każdej kategorii wiekowej, które będą 

reprezentowały Polskę w światowym konkursie on-line „Most do Języka Chińskiego”. 

5. Konkurs odbędzie się 26-27 maja 2022 r. w Centrum Nauka-Biznes „CeNaBiz”, ul. Ludwika 

Waryńskiego 4, 45-047 Opole. 

6. Fundatorem nagród jest Chińska Republika Ludowa – Ambasada Państwa Chińskiej 

Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa, 

ul. Bonifraterska 1, zwana dalej „Patronem”. 

7. W celu udziału w Konkursie Uczestnicy muszą dokonać rejestracji poprzez wysłanie 

zgłoszenia drogą mailową na adres: chinese-bridge-poland2022@hotmail.com do dnia 16 

maja 2022 r. Uczestnicy otrzymają drogą mailową informację o przyjęciu zgłoszenia. 

8. Poprzez dokonanie rejestracji Uczestnicy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w Konkursie na 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, potwierdzają zapoznanie się z 

Regulaminem oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z 

warunkami określonymi w ust. 9-13.  

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla 

udziału w Konkursie. Przekazanie danych osobowych zawartych w formularzu 

rejestracyjnym ma charakter dobrowolny i odbywa się na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. 

zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

10. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

11. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem e-mail: iod@edu.opole.pl.  

12. Uczestnik ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt:  

- telefoniczny, za pośrednictwem Centrum Współpracy Polska-Chiny „Instytut Konfucjusza”, 

pod numerem (77) 449 81 28, (77) 449 81 33;  

- w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: y.sun@edu.opole.pl. 

13. Dane będą przechowywane przez okres 3 lat lub do czasu wycofania zgody. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

14. Uczestnicy poprzez rejestrację wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

poprzez zamieszczenie go na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych 

Organizatora zgodnie z art. 81 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1231). W przypadku Uczestników małoletnich 

wymagana jest zgoda ich przedstawicieli ustawowych.  

 

Rozdział 2. Postanowienia odnoszące się do poszczególnych kategorii uczestników 

 

Część I: 

1. Uczestnicy 

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 

wieku 14-20 lat spełniający łącznie następujące warunki:  

a) uczestniczą w kursach języka chińskiego organizowanych przez Instytuty Konfucjusza 

lub Klasy Konfucjańskie w Polsce,  

b) posiadają obywatelstwo polskie,  

c) są urodzeni i wychowani poza Chinami, 

d) językiem ojczystym żadnego z rodziców nie jest chiński.  

Zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu, którzy w nagrodę byli w Chinach nie mogą 

uczestniczyć w Konkursie. 

 

2. Rozpoczęcie Konkursu i etapy Konkursu 

1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 26 maja br., o godzinie 8:30. 

2. Uczestników oceniać będzie Jury składające się z co najmniej 3 osób.  

3. Konkurs podzielony jest na następujące etapy: 

Etap 1. Każdy z uczestników prezentuje trwające około 3 minuty opowiadanie w języku 

chińskim na temat „追梦中文，不负韶华”. Za opowiadanie uczestnik może otrzymać 

nie więcej nić 40 punktów. 
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Etap 2. Każdy z uczestników odpowiada na 5 pytań (3 z nich będą związane z chińską: 

geografią, narodem, historią, zwyczajami, literaturą, językiem, zabytkami, sztuką lub 

technologią; pytania zostaną wylosowane przez uczestnika spośród puli pytań podanych 

wcześniej przez Organizatora konkursu; pozostałe 2 pytania będą dotyczyły życia 

codziennego. Te pytania nie zostaną wcześniej przesłane uczestnikom. Na odpowiedź na 

każde z pytań Uczestnik będzie miał minutę (w sumie 5 minut). Za odpowiedź na każde 

pytanie uczestnik może otrzymać nie więcej niż 6 punktów, w sumie nie więcej niż 30 

punktów.  

Etap 3. Każdy z uczestników wykonuje trwający nie więcej niż 5 minut pokaz artystyczny 

związany z chińską kulturą, np. chińskie piosenki, taniec, muzyka, gra na instrumentach 

muzycznych, wycinanki, kaligrafia, malarstwo, sztuki walki etc. Za pokaz uczestnik może 

otrzymać nie więcej niż 30 punktów. 

Etap 4. Wyłonienie i ogłoszenie przez Jury zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 

po podliczeniu punktów uzyskanych przez każdego z uczestników. Ogłoszenie wyników 

nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Konkursu.  

Etap 5. Zdjęcie grupowe uczestników. 

 

3. Nagrody 

1. Dla laureatów Konkursu, którzy zajmą I, II i III miejsca, przewidziane są nagrody rzeczowe 

o wartości:  

1) I miejsce: 1 x 500 zł 

2) II miejsce: 2 x 400 zł 

3) III miejsce: 3 x 300 zł 

2. Zdobywca pierwszego miejsca będzie reprezentował Polskę na światowym konkursie „Most 

do Języka Chińskiego” online, w swojej kategorii wiekowej.  

3. Nagrody zostaną przekazane laureatom laureatom bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. 

4. Pozostali Uczestnicy otrzymają dyplomy.  

5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

 

Część II:  

 

1. Uczestnicy 

W Konkursie mogą wziąć udział studenci szkół wyższych, w wieku 21-30 lat, spełniający łącznie 

następujące warunki:  

a) uczestniczą w kursach języka chińskiego organizowanych przez Instytuty Konfucjusza 

lub Klasy Konfucjańskie w Polsce,  

b) posiadają obywatelstwo polskie,  

c) są urodzeni i wychowani poza Chinami, 

d) językiem ojczystym żadnego z rodziców nie jest chiński.  



                                                            

Zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu, którzy w nagrodę byli w Chinach nie mogą 

uczestniczyć w Konkursie. 

 

2. Rozpoczęcie Konkursu i etapy Konkursu 

1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 26 maja br., o godzinie 13:00. 

2. Uczestników oceniać będzie Jury składające się z co najmniej 3 osób.  

3. Konkurs podzielony jest na następujące etapy: 

Etap 1. Każdy z uczestników prezentuje trwające około 3 minuty opowiadanie w języku 

chińskim na temat „天下一家”. Za opowiadanie uczestnik może otrzymać nie więcej nić 

40 punktów. 

Etap 2. Każdy z uczestników odpowiada na 5 pytań (3 z nich będą związane z chińską: 

geografią, narodem, historią, zwyczajami, literaturą, językiem, zabytkami, sztuką lub 

technologią; pytania zostaną wylosowane przez uczestnika spośród puli pytań podanych 

wcześniej przez Organizatora konkursu; pozostałe 2 pytania będą dotyczyły życia 

codziennego. Te pytania nie zostaną wcześniej przesłane uczestnikom. Na odpowiedź na 

każde z pytań Uczestnik będzie miał minutę (w sumie 5 minut). Za odpowiedź na każde 

pytanie uczestnik może otrzymać nie więcej niż 6 punktów, w sumie nie więcej niż 30 

punktów.  

Etap 3. Każdy z uczestników wykonuje trwający nie więcej niż 5 minut pokaz artystyczny 

związany z chińską kulturą, np. chińskie piosenki, taniec, muzyka, gra na instrumentach 

muzycznych, wycinanki, kaligrafia, malarstwo, sztuki walki etc. Za pokaz uczestnik może 

otrzymać nie więcej niż 30 punktów. 

Etap 4. Wyłonienie i ogłoszenie przez Jury zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 

po podliczeniu punktów uzyskanych przez każdego z uczestników. Ogłoszenie wyników 

nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Konkursu.  

Etap 5. Zdjęcie grupowe uczestników. 

 

3. Nagrody 

1. Dla laureatów Konkursu, którzy zajmą I, II i III miejsca, przewidziane są nagrody rzeczowe 

o wartości: 

1) I miejsce: 1 x 500 zł 

2) II miejsce: 2 x 400 zł 

3) III miejsce: 3 x 300 zł 

2. Zdobywca pierwszego miejsca będzie reprezentował Polskę na światowym konkursie „Most 

do Języka Chińskiego” online, w swojej kategorii wiekowej. 

3. Nagrody zostaną przekazane laureatom bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. 

4. Pozostali Uczestnicy otrzymają dyplomy. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

 



                                                            

Część III: 

 

1. Uczestnicy 

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, poniżej 14 lat, spełniający 

łącznie następujące warunki:  

a) uczestniczą w kursach języka chińskiego organizowanych przez Instytuty Konfucjusza 

lub Klasy Konfucjańskie w Polsce,  

b) posiadają obywatelstwo polskie,  

c) są urodzeni i wychowani poza Chinami, 

d) językiem ojczystym żadnego z rodziców nie jest chiński.  

Zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu, którzy w nagrodę byli w Chinach nie mogą 

uczestniczyć w Konkursie. 

 

2. Rozpoczęcie Konkursu i etapy Konkursu 

1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 27 maja br., o godzinie 8:30. 

2. Uczestników oceniać będzie Jury składające się z co najmniej 3 osób.  

3. Konkurs podzielony jest na następujące etapy: 

Etap 1. Każdy z uczestników prezentuje trwające około 3 minuty opowiadanie w j zyku 

chińskim na temat „快乐中文”. Za opowiadanie uczestnik może otrzymać nie więcej nić 

40 punktów. 

Etap 2. Każdy z uczestników odpowiada na 5 pytań (3 z nich będą związane z chińską: 

geografią, narodem, historią, zwyczajami, literaturą, językiem, zabytkami, sztuką lub 

technologią; pytania zostaną wylosowane przez uczestnika spośród puli pytań podanych 

wcześniej przez Organizatora konkursu; pozostałe 2 pytania będą dotyczyły życia 

codziennego. Te pytania nie zostaną wcześniej przesłane uczestnikom. Na odpowiedź na 

każde z pytań Uczestnik będzie miał minutę (w sumie 5 minut). Za odpowiedź na każde 

pytanie uczestnik może otrzymać nie więcej niż 6 punktów, w sumie nie więcej niż 30 

punktów.  

Etap 3. Każdy z uczestników wykonuje trwający nie więcej niż 5 minut pokaz artystyczny 

związany z chińską kulturą, np. chińskie piosenki, taniec, muzyka, gra na instrumentach 

muzycznych, wycinanki, kaligrafia, malarstwo, sztuki walki etc. Za pokaz uczestnik może 

otrzymać nie więcej niż 30 punktów. 

Etap 4. Wyłonienie i ogłoszenie przez Jury zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 

po podliczeniu punktów uzyskanych przez każdego z uczestników. Ogłoszenie wyników 

nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Konkursu.  

Etap 5. Zdjęcie grupowe uczestników. 

 

3. Nagrody 

1. Dla laureatów Konkursu, którzy zajmą I, II i III miejsca, przewidziane są nagrody rzeczowe 

o wartości: 

1) I miejsce: 2 x 500 zł 



                                                            

2) II miejsce: 2 x 400 zł 

3) III miejsce: 3 x 300 zł 

2. Zdobywca pierwszego miejsca będzie reprezentował Polskę na światowym konkursie „Most 

do Języka Chińskiego” online, w swojej kategorii wiekowej. 

3. Nagrody zostaną przekazane laureatom bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. 

4. Pozostali Uczestnicy otrzymają dyplomy. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

 

Rozdział 3. Zwrot kosztów  

1. Koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz transportem do i z Opola dla 

nauczycieli (opiekunów merytorycznych Uczestników Konkursu) i członków Jury pokrywa 

Patron. Wszystkie szczegóły związane z powyższymi kwestiami leżą w gestii Patrona. 

2. Koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz transportem do i z Opola dla 

Uczestników pokrywają we własnym zakresie Uczestnicy. 

 

 

 

Rozdział 4. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu zamieszczony został na stronie internetowej ik.po.edu.pl oraz jest 

dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora (Centrum Współpracy Polska-Chiny „Instytut 

Konfucjusza”, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole). 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu. 

3. Decyzje Organizatora są ostateczne, w szczególności z wiązane z oceną Uczestników,  

a Uczestnikom nie przysługuje prawo odwoływania się od tych decyzji.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu oraz 

rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

 

 

 

                                       


