
REGULAMIN KONKURSU

NA PLAKAT POD HASŁEM

"NIE DAJ SZANSY AIDS"

1. Postanowienia ogólne:

Przedmiotem konkursu jest  wykonanie plakatu dotyczącego profilaktyki  HIV/AIDS pod hasłem

"Nie daj szansy AIDS", skierowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

2. Organizatorami konkursu są:

- Starostwo Powiatowe w Lęborku

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku

3. Celem konkursu jest: 

a) Podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS;

b) Kształtowanie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,

c) Propagowanie bezpiecznych zachowań i eliminacja niewłaściwych postaw; 

d) Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych.

4. Zakres tematyczny:

Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do tytułu konkursu "Nie daj szansy AIDS".

Praca  powinna zawierać  przekaz  perswazyjny –  zachęcający lub  zniechęcający do określonych

zachowań.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez młodzież plakatu.  Autorzy prac mają zachęcić

młodych  ludzi  do  zainteresowania  się  tematyką  HIV/AIDS,  w  ciekawy  sposób  prezentując

zagadnienia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, np.:

• róznica między HIV a AIDS,

• główne drogi zakażenia wirusem HIV,

• sytuacje, w których nie może dojść do zakażenia,

• aspekty  prawne,  psychologiczne  i  społeczne  dotyczące  osób  zakażonym  wirusem  HIV

i chorych na AIDS.

Prace konkursowe nie mogą wzbudzić agresji lub nietolerancji.

5. Czas trwania i przebieg konkursu

Konkurs rozpoczyna się w szkołach od 27.10.2017r. i trwa do 22.11.2017r.

Konkurs jest 1-etapowy,



Termin nadesłania prac do 22.11.2017r.

Prace należy składać w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lęborku, 

ul. Gdańska 63, 84-300 Lębork, pokój 27

6. Zasady uczestnictwa w  konkursie:

• do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane:

• w dowolnych technikach plastycznych: malowanie, rysowanie, szkicowanie itp.)

• w formacie A-3 lub A-4

na materiale podkładowym: papier, karton (mogą być kolorowe)

7. Sposób opisania prac konkursowych

Do pracy należy dołączyć  kopertę  zawierającą  informacje  dotyczące uczestnika konkursu:  imię

i nazwisko ucznia; adres szkoły; zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło

18 roku życia na udział w konkursie (zgoda stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu), lub

oświadczenie  pełnoletniego  uczestnika  konkursu  (oświadczenie  stanowi  załącznik  nr  2  do

regulaminu konkursu).

Uwaga! Nieprawidłowo oznakowane lub nieoznakowane prace, nie zawierające pełnych danych

wskazanych wyżej, nie będą mogły walczyć o nagrody.

8. Kryteria oceny:

Prace będą oceniane pod względem:

• Zgodności z tematem konkursu,

• Pomysłowości i oryginalności plakatu,

• Estetyki wykonania plakatu,

• Czytelności przekazu,

• Wymowy edukacyjno – zdrowotnej.

9. Zasady nagradzania:

Laureaci  trzech pierwszych miejsc  i wyróżnienia otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez

Starostę Lęborskiego.

Zakończenie  konkursu  i  wręczenie  nagród  laureatom  odbędzie  się  1  grudnia  2017  r.  podczas

uroczystości na auli szkolnej w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku o czym

laureaci i opiekunowie powiadomieni będą odrębnym pismem.

10. Prace  nie  będą  zwracane.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  wykorzystania  prac

konkursowych w całości lub we fragmentach w realizacji działań oświatowo – zdrowotnych na

terenie powiatu lęborskiego (szkolenia, prelekcje) oraz jako materiał do zamieszczenia w prasie,

internecie.


