REGULAMIN
Powiatowego konkursu
na plakat związany tematycznie z HIV/AIDS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony będzie w szkołach ponadpodstawowych w powiecie kędzierzyńskokozielskim.
2. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kędzierzynie-Koźlu oraz Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.
II. CELE KONKURSU:
 wzrost poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS,
 propagowanie bezpiecznych zachowań w aspekcie HIV/AIDS,
 popularyzacja świadomości, że zagrożenie zakażenia HIV dotyczy każdego,
 promowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i życie,
 kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych
na AIDS
III. ZAKRES TEMATYCZNY
Tematyka pracy w sposób jednoznaczny musi nawiązywać do HIV/AIDS. Plakat powinien
dotyczyć m.in. następujących treści:
 dróg zakażenia HIV, czynników i okoliczności sprzyjających zakażeniu (w tym m.in.
wpływu działania środków zmieniających świadomość na podejmowanie świadomych
decyzji),
 przykładów, w jaki sposób nie dochodzi do zakażenia (szczególnie poprzez ukąszenie
komara, wspólne naczynia, publiczną toaletę, kaszel, kichanie, wspólne
mieszkanie/naukę i pracę itp.)
 sposobów zapobiegania HIV
 propagowania wykonania testu w kierunku HIV (anonimowo, bezpłatnie i bez
skierowania w punktach konsultacyjno-diagnostycznych)
 rozpowszechniania adresów/numerów telefonów organizacji i instytucji pomocowych,
np. Telefon Zaufania AIDS 800 888 448, strona https://aids.gov.pl/.
Plakaty nie mogą wzbudzać agresji i nietolerancji, nie mogą zawierać elementów
dyskryminujących osoby zakażone oraz treści sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych.
IV. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-V szkół ponadpodstawowych w powiecie
kędzierzyńsko-kozielskim.
V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane:
 w technikach dowolnych, z wykorzystaniem wszelkich środków artystycznych:
ołówka, pisaków, kredek, pasteli, węgla, farb, tuszu czarnego i kolorowego, jak
również komputera
 format prac: nie mniejszy niż A-3
2. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 pracę.
3. Autorem jednego plakatu może być jedna osoba.
4. Konkurs odbywa się na poziomie powiatowym.
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5. Prace przekazywane są osobiście lub przesyłką pocztową (decydująca jest data stempla
pocztowego).
6. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są: Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.
7. Prace należy nadsyłać do dnia 29 października 2021 r. na adres: Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
z dopiskiem „Konkurs na plakat”.
8. Lista laureatów konkursu, z podaniem następujących danych: imię, nazwisko ucznia
i szkoła, do której uczęszcza uczeń, opublikowana zostanie na stronie internetowej PSSE pod
adresem https://www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle w terminie do 30 listopada 2021 r.,
9. Prace powinny być opisane na odwrocie wg następującego wzoru:
- imię i nazwisko ucznia
- klasa, do której uczęszcza uczeń
- nazwa szkoły wraz z jej adresem i numerem telefonu
10. Do każdej pracy konkursowej przekazanej do PSSE należy dołączyć:
 Zgodę przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na
udział w konkursie (Załącznik Nr 1 do Regulaminu).
lub w przypadku osoby pełnoletniej
 Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu (Załącznik Nr 2 do
Regulaminu).
Prace przesłane na konkurs bez Załącznika Nr 1 lub Załącznika Nr 2 nie będą brały udziału
w konkursie.
Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z zrzeczeniem się praw autorskich swoich prac
na rzecz organizatora konkursu.
VI. KRYTERIA OCENY
Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
 zgodności z tematem,
 jasności przekazu,
 poprawności treści merytorycznych,
 walorów edukacyjnych,
 estetyki wykonania,
 wykorzystania ciekawej techniki,
 pomysłowości i oryginalności pracy
VII. ZASADY NAGRADZANIA
1. Liczba laureatów:
 3 laureatów (I, II, III miejsce)
Liczba wyróżnień wg uznania komisji konkursowej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany liczby laureatów oraz przyznania nagród
równorzędnych w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad Komisji konkursowej.
2. Rodzaj nagród:
 nagrody rzeczowe, dyplomy uznania, zamieszczenie informacji na stronie
internetowej PSSE
Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zakończenia konkursu
oraz terminu publikacji wyników konkursu.
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