
             

                             REGULAMIN KONKURSU 

na plakat dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS 
 
 

1. Postanowienia ogólne 

Konkurs na plakat dotyczący problematyki HIV/AIDS i uzależnień 

 Hasło konkursu:  „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie” 

 Organizator:  Zespół Szkół Katolickich w Piszu  oraz Promocja Zdrowia 

Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Piszu  

2. Cel konkursu 

 

Głównym celem konkursu jest promowanie dojrzałych postaw wśród społeczności lokalnej  

i odniesienie możliwości zakażenia wirusem HIV do siebie. 

Cele pośrednie:  
- wzrost poziomu wiedzy o HIV i AIDS oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w życiu 

codziennym. 

 przełożenie wiedzy na bezpośrednie zachowania społeczne, 

 eliminowanie niewłaściwych postaw poprzez pracę nad emocjami i propagowanie 

bezpiecznych zachowań w aspekcie HIV /AIDS  

 podniesienie poziomu akceptacji i tolerancji dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS 

 przełamywanie stereotypu człowieka żyjącego z HIV jako osoby przegranej społecznie 

 

3. Uczestnicy konkursu 

 - konkurs  skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu piskiego 

4. Zakres tematyczny 

 

Tematyka prac w sposób oczywisty musi być związana z Profilaktyką zakażeń HIV/AIDS  

i uzależnień (w wymienionym niżej obszarze).  
 

 Propagowanie przekazu, że AIDS dotyczy zwykłych ludzi, którzy dokonują 

niewłaściwych wyborów 

 przekazywanie informacji dotyczących zasad profilaktyki HIV/AIDS ze szczególnym 

uwzględnieniem zmiany zachowań spowodowanych  przez środki psychoaktywne 

(narkotyki, alkohol) 

 ukazanie psychospołecznych problemów osób zakażonych HIV i chorych na AIDS 

 propagowanie potrzeby wykonywania testów w kierunku HIV 

 problematyka zakażeń wertykalnych ( matka-dziecko) 

 tekst powinien przesyłać optymizm i wiarę w możliwość  uniknięcia zakażenia , 

 uniknięcia uzależnienia się poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań 

sprzyjających zdrowiu 

 

5. Ramy czasowe trwania konkursu 

Konkurs trwa od 07.11.2019 - 12.12.2019 roku 

 



6. Zasady przeprowadzenia konkursu 

 Zadania dla uczestników konkursu: 

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu o tematyce zgodnej z założeniami 

konkursu. Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 plakat swojego autorstwa, która 

wcześniej nigdzie nie została opublikowana. 

 format plakatu: maksymalnie A3 

 tekst  może być wzbogacany elementami graficznymi 

 Sposób przekazania prac: osobiście lub przesyłką - do 12 grudnia 2019 r. do godz. 15 00  

na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu, ul. Warszawska 5, 

12-200 Pisz 

 Sposób opisania prac konkursowych: 

Do  konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace indywidualne, opisane w następujący 

sposób:  

- imię i nazwisko  uczestnika konkursu 

- adres szkoły, nr telefonu 

- zgoda rodzica/opiekuna  

- oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu. 

 

7. Kryteria oceny 

Prace oceniane będą pod względem: 

 zgodności z tematem, tj. przekazanych treści związanych z profilaktyką 

zakażeń HIV/AIDS i uzależnień  

 zgodności z regulaminem 

 pomysłowości 

  poprawności językowej i merytorycznej 

 

8. Skład komisji konkursowej 

W skład komisji konkursowej wchodzą minimum 3 osoby, np.: Przedstawiciel Starostwa 

Powiatowego w Piszu, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piszu, 

plastyk. 

9. Zasady nagradzania 

 Liczba laureatów: 

 3 laureatów ( I, II, III miejsce ) 

 w zależności od zastosowanych form  dopuszcza się możliwość podziału według 

dodatkowych kategorii  

Liczba wyróżnień wg uznania komisji konkursowej. 

 Rodzaj nagród: 

-  nagrody rzeczowe dla laureatów oraz osób wyróżnionych. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału 

nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad komisji konkursowej. O wynikach 

konkursu uczestnicy i laureaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie w terminie 

do  17 grudnia 2019 r. 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19.12.2019 r. o godz. 8 30 w Zespole Szkół 

Katolickich w Piszu, ul. Plac Daszyńskiego 9a. 


