
Najczęściej zadawane pytania: 
 

1. Jakie obowiązki mają hości? 

Twoim najważniejszym zadaniem jest zapewnienie studentowi zza granicy 
miejsca do spania na cały czas trwania konferencji. Jako host będziesz 
również prawdopodobnie pierwszą osobą do której zwróci się przyjezdny, jeśli 
będzie potrzebował pomocy (np. w znalezieniu połączenia autobusowego). 
Nie traktuj tego jednak jako obowiązku, ale jako szansę na zawarcie nowych 
znajomości z ludźmi z całego świata :) 
 

2. Czy jako host muszę być dostępny/a cały tydzień? 

Nie musisz brać udziału w każdym wykładzie i wyjściu, ale Twój gość musi 
mieć możliwość nocowania u Ciebie przez cały tydzień. Będzie nam bardzo 
miło, jeśli zaangażujesz się w chociaż część przewidzianych aktywności - 
gwarantujemy, że nie będziesz się nudzić! 
 

3. Jakie warunki muszę zapewnić gościom? 

Nie musisz oferować luksusów - wystarczy łóżko, kanapa lub materac. 
Pamiętaj jednak, że zależy nam, aby nasi goście czuli się u Ciebie 
komfortowo. 
 

4. Czy będę musiał gotować cały tydzień? 

Organizatorzy zapewniają część posiłków w ciągu tygodnia. Reszta leży po 
stronie uczestników i Twojej dobrej woli ;) Zachęcamy np. do wspólnego 
śniadania, ale nie jest to Twój obowiązek. Więcej informacji na ten temat 
udzielimy po opublikowaniu szczegółowego planu konferencji. 
 

5. Czy jako host muszę płacić za mojego gościa? 

Nie. Koszty, których nie pokrywają organizatorzy, powinny zostać pokryte 
przez uczestnika/uczestniczkę WGI. 
 

6. Czy jako host muszę brać odpowiedzialność za mojego gościa? 

Uczestnicy są dorośli i nie będziesz musiał/a brać za niego 
odpowiedzialności. Jeśli chodzi o opiekę nad studentem, Twoja pomoc np. w 
zakresie poruszania się po mieście czy funkcjonowania w Warszawie, będzie 
nieoceniona. 
 

7. Czy muszę znać jakieś języki obce poza angielskim? 

Nie, konferencja odbywa się w języku angielskim i głównie nim będziemy się 
posługiwać. Mimo to, twój gość na pewno ucieszy się, jeśli uda wam się 
porozmawiać w jego ojczystym języku :) 

 
  

 



Frequently Asked Questions 
 

1. What are my responsibilities as a host? 

Your most important task is to provide the foreign student with a place to stay 
throughout the conference. As a host, you will probably be the first person 
they will turn to if they need any help (e.g. finding a bus connection). 
However, do not treat this as an obligation, but as an opportunity to make 
new friends with people from all over the world :) 
 

2. Do I have to be available the whole week? 

You don’t have to attend every lecture and get-together, but you need to 
provide your guest a place to rest and sleep. Nevertheless, we will be happy if 
you get involved in at least some of the planned activities. We guarantee that 
you will not be bored! 
 

3. What living conditions do I have to provide to my guests? 

You don’t have to offer any luxuries - a bed, sofa or mattress is enough. 
Remember, however, that we want our guests to feel comfortable at your 
place. 
 

4. Do I have to provide the meals for my guest? 

The organizers provide some meals throughout the week. The rest is up to 
the participants’ and your goodwill ;) We encourage you to, for example, have 
breakfast together, however it is not your responsibility. We will provide more 
information on this subject after the publication of the detailed conference 
plan. 
 

5. Do I have to pay for the student I host? 

No. Costs that are not covered by the organizers should be covered by the 
participant of the WGI. 
 

6. Am I responsible for my guest? 

Participants are adults and you will not have to take responsibility for them. 
When it comes to looking after the student, your help in getting around the 
city or functioning in Warsaw will be invaluable. 
 

7. Is it required to know any foreign languages other than English? 

No, the conference is in English, so we will use this language primarily. 
Nevertheless, your guest will certainly enjoy it if you can speak their native 
language :) 

 


