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R e g u l a m i n 

Powiatowy konkurs wiedzy  

 

§  1   Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad profilaktyki HIV/AIDS, 

HCV oraz HPV promowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz szacunku 

wobec siebie i innych, integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań  

w zakresie profilaktyki zdrowotnej.   

 

§  2   Organizatorzy 

 

1. Organizatorami konkursu są: 

 Zespół Szkół Katolickich w Piszu, Plac Daszyńskiego 9a, 12-200 Pisz 

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, ul. Warszawska 5 w Piszu 

 

§  3   Uczestnicy 

 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu piskiego. 

 

§  4  Zakres tematyczny 

 

Od uczestników konkursu wymagana będzie wiedza z zakresu: 

1. Podstawowe wiadomości z zakresu zakażeń HIV i zachorowań na AIDS, czynników  

i okoliczności sprzyjających zakażeniu. 

2. Podstawowe wiadomości z zakresu zakażeń HPV. 

3. Chorób przenoszonych drogą płciową. 

4. Testowania w kierunku HIV. 

5. Podstawowe wiadomości z zakresu wirusowego zapalenia wątroby. 

6. Podstawowe informacje epidemiologiczne o HIV/AIDS. 

7. Ogólnopolskich kampanii społecznych podejmowanych w zakresie profilaktyki 

HIV/AIDS, HPV oraz HCV. 

 

 

§  5  Terminy 

 

Etap szkolny trwa do dnia 02.12.2019 r. 

 

Odpowiedzialny za etap szkolny jest dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona. 

 Po zakończeniu eliminacji szkolny zespół organizacyjny przesyła zgłoszenie 

zwycięzców etapu szkolnego maksymalnie 3 zwycięzców (formularz zgłoszenia  

w załączeniu). Każdy uczeń, który zakwalifikuje się do etapu powiatowego konkursu 

zobowiązany jest do dostarczenia podpisanej zgody przedstawiciela ustawowego 

dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie oraz oświadczenie 

pełnoletniego uczestnika konkursu” (w załączeniu). 

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Piszu, ul. Warszawska 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

09 grudnia 2019 r. (poniedziałek do godz.1500) 

 

Etap powiatowy odbędzie się w Zespole Szkól Katolickich w Piszu, Plac Ignacego 

Daszyńskiego 9a – 12 grudnia 2019 r. (czwartek godz. 830). 
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Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 8 30. 

 

§  6    Zadania uczestników i punktacja 
 

1. Uczestnicy konkursu, mają za zadanie pisemnie odpowiedzieć na pytania testowe  

i opisowe. 

2. Ustala się następujące zasady punktacji,: 

a) pytania testowe: odpowiedź prawidłowa (wskazanie wszystkich właściwych     

odpowiedzi w danym zadaniu) - 1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa lub brak 

odpowiedzi  - 0 punktów 

b) pytania opisowe: odpowiedź pełna – maksymalna liczba punktów określona      

przez autorów pytań, odpowiedź niepełna – cząstkowa wartość maksymalnej 

liczby punktów, odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak – 0 punkt,  

 

§  7   Jury 
 

1. Zespół organizacyjny etapu powiatowego powołuje jury. Jury ze swego grona wybiera 

przewodniczącego . 

2. Przewodniczący jury, przed rozpoczęciem eliminacji, zapoznaje uczestników                           

z regulaminem konkursu. 

3. Jury ustala wyniki uzyskane przez uczestników według punktacji określonej w  § 6. 

4. Wynik końcowy, ogłoszony przez przewodniczącego jury jest ostateczny i nie podlega 

dalszym odwołaniom. 

5. Jury ze swych czynności sporządza protokół. Pod protokołem podpisy składają 

wszyscy członkowie jury. 

 

§  8  Nagrody 

Zasady nagradzania 

 Liczba laureatów: 

 3 laureatów ( I, II, III miejsce ) 

 w zależności od zastosowanych form  dopuszcza się możliwość podziału według 

dodatkowych kategorii  

 Rodzaj nagród: 

-  nagrody rzeczowe dla laureatów. 

 

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

podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad komisji 

konkursowej. 

 

§  9   Ustalenia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą wprowadzić tylko główni 

organizatorzy konkursu. 

2. Organizatorzy nie zapewniają pokrycia kosztów dojazdu na etap powiatowy                               

konkursu.  
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia 

Organizatorzy 


