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REGULAMIN 

konkursu fotograficznego  

pod hasłem 

„MŁODOŚĆ – 

BEZPIECZEŃSTWO – HIV” 

 
 

 

 

Fotografia - zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, 

pojedynczego obrazu za pomocą światła. 

 

1. Postanowienia ogólne: 

Przedmiotem konkursu fotograficznego jest wykonanie pracy – fotografii nt. profilaktyki 

HIV/AIDS, pt. „MŁODOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – HIV”. 

2. Organizator konkursu: 

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Poznaniu. 

3. Cel konkursu: 

Przedstawienie bezpiecznych zachowań chroniących przed zakażeniem wirusem HIV. 

4. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:  

o konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych 

województwa wielkopolskiego, 

o autorem pracy może być tylko jedna osoba, do konkursu mogą być zgłaszane 

wyłącznie fotografie autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich 

osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.  

5. Ramy czasowe trwania konkursu: 

o etap szkolny 24.09.2012r. – 26.10.2012r.: 

 ogłoszenie konkursu w szkołach – 24 września 2012r., 

 podsumowanie konkursu –  do 26 października 2012r., 

o etap powiatowy 26.10.2012r. – 09.11.2012r., 

o etap wojewódzki 09.11.2012r. – 16.11.2012r.: 

 posiedzenie wojewódzkiej komisji konkursowej – do 16 listopada 

2012r., 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82o
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 ogłoszenie wyników na stronie internetowej WSSE w Poznaniu, 

 wręczenie nagród laureatom konkursu.  

6. Zakres tematyczny:  

Konkurs skierowany jest do młodzieży klas I, II i III szkół gimnazjalnych. Zadanie 

konkursowe polega na wykonaniu przez młodzież tematycznej fotografii. Autorzy fotografii 

mają przedstawić bezpieczne zachowania chroniące przez zakażeniem HIV. 

Prace konkursowe nie mogą wzbudzać agresji i nietolerancji.  

7. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

o zadania dla uczestników konkursu: 

 wykonanie fotografii barwnej lub czarno-białej o wymiarze 10 x 15 

(wywołanej oraz nagranej na płycie CD) odzwierciedlającej hasło 

konkursowe, 

 uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie. 

o liczba etapów konkursu - konkurs składa się z trzech etapów: 

 szkolnego, 

 powiatowego, 

 wojewódzkiego. 

o osoby odpowiedzialne /zespoły organizacyjne/ za przeprowadzenie 

poszczególnych etapów: 

 etap szkolny: szkolny koordynatorzy wychowania zdrowotnego, 

nauczyciele, wychowawcy klas, przedstawiciele medycyny szkolnej, 

 etap powiatowy: pracownicy oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa 

wielkopolskiego, 

 etap wojewódzki: pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. 

o liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu: 

 z etapu szkolnego do etapu powiatowego: laureaci I miejsca z 

poszczególnych szkół, 

 z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego: laureaci I miejsca z 

powiatów. 

o sposób zgłaszania uczestników: 

 uczestnicy ze szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego 

rekrutują się samodzielnie. 
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o sposób opisania prac konkursowych:  

 dołączyć kopertę, w której należy umieścić dokładne i czytelne dane 

autora: imię i nazwisko, adres szkoły, numer telefonu szkoły, załącznik 

F/IT/PT/PZ/01/03/02 - zgodę opiekunów na udział dziecka w konkursie 

oraz zgodę na publikacje wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu 

(zgoda osoby dorosłej).   

o prace należy przesłać: 

 etap powiatowy – właściwa powiatowa stacja sanitarno-

epidemiologiczna – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Śremie ul. Wiejska 2 63-100 Śrem 

 etap wojewódzki – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. 

Przyjaźni 118, 61-680 Poznań. 

8. Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej: 

o oceniane będą tylko indywidualne, własnoręcznie wykonane fotografie, 

o sposób oceny: 

 zgodność z regulaminem, 

 poprawność merytoryczna, 

 pomysłowość, 

 czytelność przekazu, 

o skład komisji konkursowej: 

 etap szkolny: dyrektor szkoły, nauczyciel sztuki, przedstawiciel 

medycyny szkolnej, 

 etap powiatowy: pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, nauczyciel sztuki, 

pracownik służby zdrowia, przedstawiciel starostwa powiatowego, 

urzędu miast i gmin, 

 etap wojewódzki: pracownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, 

przedstawiciel władz rządowych/samorządowych, przedstawiciel 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, plastyk, pracownik służby zdrowia.  

9. Zasady nagradzania: 

o fundatorzy nagród: 
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 etap powiatowy: powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne 

województwa wielkopolskiego, starostwa powiatowe, urzędy miast i 

gmin, partnerzy, 

 etap wojewódzki: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki, partnerzy.  

o liczba laureatów: 

 etap szkolny – I, II, III miejsce, 

 etap powiatowy – I, II, III miejsce, 

 etap wojewódzki – I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia. 

o rodzaj nagród - nagrody rzeczowe. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:  

o innego podziału nagród i wyróżnień, 

o wykorzystania prac konkursowych w działaniach informacyjno-edukacyjnych, 

opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach 

okolicznościowych, materiałach prasowych, internecie lub w inny sposób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.S.K./H.W. 


