
REGULAMIN KONKURSU 

„Marseille, terre d’accueil et des paradis gourmands” 

Ośrodek Nauczania Języków Romańskich Domu Bretanii zapraszą do udziału w konkursie 
stworzonym 4 lata temu z inicjatywy  Miasta Marsylię we współpracy z Alliance Française de 
Marseille Provence, skierowanym do młodych osób uczących się języka francuskiego 
w miastach partnerskich Marsylii. W 2019 roku, z okazji XXIX Dni Kultury Francuskiej i 
Frankofonii poświęconych Marsylii, konkurs objął uczniów francuskiego w Domu Bretanii w 
Poznaniu. 

Nagroda 

Tygodniowy pobyt w Marsylii w trakcie Tygodnia Języka Francuskiego i Frankofonii ( (15-
22.03.2019), odkrywanie kulturowe i turystyczne Marsylii, kurs języka francuskiego w Alliance 
Française  de Marseille Provence, uczestnictwo w uroczystość  otwarcia Wiosny Frankofonii. 
Każde miasto uczestniczące będzie reprezentowane przez jednego uczestnika. 

Nagroda została ufundowana przez Miasto Marsylię. 

Temat 

W 2019 roku tematem jest: „Marseille, terre d’accueil et paradis gourmands” 

Uczestnicy konkursu powinni napisać opowiadanie, którego tematem będzie Marsylia, jako 
ziemia otwarta na różnorodność kulinarną. Praca powinna zmieścić się na stronie formatu A4 
recto-verso. 

Konkurs skierowany jest do osób, które: 

- mają od 18 do 35 lat 

- uczą się francuskiego w Domu Bretanii  

- mają polskie obywatelstwo 

- nie były laureatami podobnego konkursu w ubiegłym roku (2017/2018) 

Laureaci zobowiązują się do: 

- korzystania z narzędzi komunikacji oddanych im do dyspozycji (zwłaszcza z Facebooka) 

- przygotowania sprawozdania z pobytu w Marsylii najpóźniej do końca kwietnia 2019 

- bycia dyspozycyjnym na tygodniowe odkrywanie Marsylii 

 



Kalendarz 

Listopad 2018:  ogłoszenie konkursu w instytucjach partnerskich 

Listopad do 31 stycznia: konkurs 

Początek lutego: wybór laureata i przekazanie jego nazwiska Miastu Marsylii 
i Alliance Française Marseille Provence  

Luty 2019:   przygotowania do podróży 

15-22.03.2019   pobyt laureatów w Marsylii 

Koszty 

Miasto Marsylia pokrywa koszt: 

- zakwaterowania (ze śniadaniami) 

- transportu lotnisko/dworzec – hotel – lotnisko/dworzec 

- kolacji powitalnej 

- zwiedzania kulturowego i turystycznego Marsylii 

- transportu lokalnego 

Alliance Française Marseille Provence pokrywa koszty: 

- kursu języka francuskiego 

- niektórych obiadów 

Laureaci pokrywają koszty: 

- przejazdu do Marsylii 

- niektórych obiadów i 7 kolacji 

 

Koordynacja logistyczna: zapewniona przez Miasto Marsylię i Alliance Française Marseille 
Provence 
 


