
 

        
   

 

 

 
 

REGULAMIN  POWIATOWEGO  KONKURSU WIEDZY O AIDS 
pt. „Żyję bez ryzyka” 

w kategorii – prezentacja multimedialna 
 

 
Postanowienia ogólne: 

Konkurs prowadzony będzie na terenie powiatu częstochowskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

1.Organizatorzy konkursu: 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Częstochowie, 

Zespół Szkół Ekonomicznych.  

Partnerami konkursu są: 

- Krajowe Centrum ds. AIDS, 

- Urząd Miasta Częstochowy, 

- Starostwo Powiatowe w Częstochowie. 

2. Cele konkursu: 

Cel główny: ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV. 

Cele szczegółowe: 

- poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, 

- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych, 

- rozpowszechnianie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV, 

- rozwój umiejętności stosowania technik informatycznych. 

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest adresowany do uczniów  szkół ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego. 

4. Ramy czasowe: 

Konkurs trwa od 6 października 2010 do 1 grudnia 2010. 

Prace konkursowe należy przesyłać do 22 listopada 2010. 

5. Zakres tematyczny: 

Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do tytułu konkursu: „Żyję bez ryzyka”. 

Praca powinna zawierać przekaz perswazyjny –  zachęcający lub zniechęcający do określonych zachowań. 

6. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

6.1. Do konkursu należy zgłaszać prezentacje multimedialne: 

- zawierające elementy graficzne powiązane z tekstem, 

- wykonane indywidualnie, 

- nie zawierające gotowych szablonów projektów, 

- nie posiadające treści niecenzuralnych. 

6.2. Maksymalna ilość slajdów – 20. 



6.3. Prezentacja może zawierać rysunki, zdjęcia w formacie JPG, animacje, dźwięki itd.  

6.4. Gotowe prezentacje należy oddawać na płycie CD-R. 

6.5. Płyty muszą być opisane i zawierać: 

- nazwę, adres, telefon i e-mail szkoły, 

- imię, nazwisko oraz klasę autora, 

- imię i nazwisko opiekuna. 

6.6. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na 

udział w konkursie (Załącznik nr 1). 

7. Poziom szkolny (6.10.2010 – 22.11.2010): 

7.1. Każda szkoła może przekazać tylko 3 prace wybrane przez szkolną komisję konkursową. 

7.2. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu oraz ich zadania: 

Szkolny Koordynator Konkursu: 

- powołuje szkolny zespół ds. realizacji konkursu, 

- prowadzi edukację młodzieży o tematyce HIV i AIDS, 

- powołuje szkolną komisję ds. konkursu, 

- ocenia wypracowane przez młodzież prace konkursowe, 

- najlepsze prace przesyła na adres PSSE. 

Termin nadsyłania prac upływa 22 listopada 2010  (decyduje data stempla pocztowego). 

            Adres:                                   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

  ul.  Jasnogórska 15a 

  42-200 Częstochowa 

8. Poziom powiatowy (22.11.2010 – 1.12.2010): 

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się dnia 1.12.2010 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. 

9. Kryteria oceny: 

Prace będą oceniane pod względem: 

- zgodności z tematem konkursu, 

- treści merytorycznej, 

- estetyki wykonania prezentacji, 

- czytelności treści, 

- wartości perswazyjnej przekazu, 

- form informatycznych. 

10. Zasady nagradzania: 

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. 

11. Informacje dodatkowe: 

Do regulaminu konkursu załączono: 

- zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie. 

Oświadczenie  jest równoznaczne z nadaniem uprawnień organizatorom konkursu do dysponowania pracą na rzecz 

edukacji i publikacji. 

 
 
 



Załącznik nr 1. 
 

        
   

 

 

 
 
 
 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, 
które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie 

 
 

        ................................................................. 
         (miejscowość, data) 

 

 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy…………………………………………………. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w POWIATOWYM  KONKURSIE WIEDZY O AIDS  

pt. „Żyję bez ryzyka ” w kategorii – prezentacja multimedialna na zasadach określonych w regulaminie 

konkursu. 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca  jest wynikiem własnej twórczości  
 
.............................................................................................................................................................. 
                                                                 (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

i nie naruszają praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że nie 

została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości 

przez organizatorów lub inne podmioty. 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

w bazie danych organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu 
przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej 

 

 

.................................................................... 

                      (podpis przedstawiciela ustawowego) 


