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Ulotka jest drukiem służącym celom informacyjnym przeznaczonym do szybkiego 

rozpowszechniania, o niewielkiej objętości, zazwyczaj w formie kartki, lub rozkładanej 

broszurki nie przekraczającej 4 stron. To materiał zawierający rzeczowe i konkretne 

informacje na dany temat, posiadający określony cel. Ulotka powinna być przejrzysta  

i czytelna, a zapoznanie się z jej treścią nie powinno zająć wiele czasu. W ulotce liczy się 

atrakcyjność wizualna oraz oryginalność i ciekawy sposób przekazania zawartych w niej 

treści. 

 

1. Postanowienia ogólne: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy – ulotki, dotyczącej profilaktyki 

HIV/AIDS pod hasłem „Zrób test na HIV”, skierowanej do osób młodych. 

 

2. Organizator konkursu: 

 Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 

Epidemiologicznej w Poznaniu. 

 

3. Cele konkursu: 

� zachęcenie do wykonania testu w kierunku HIV, 

� uświadomienie, że zagrożenie HIV może dotyczyć każdego człowieka, 

� poznanie dróg przenoszenia się zakażenia wirusem HIV, 

� wzrost poziomu wiedzy o HIV/AIDS oraz przełożenie jej na bezpieczne zachowania 

zdrowotne i społeczne, 

� wskazanie na sposoby bezpiecznego zachowania, które wykluczają możliwość 

zakażenie się wirusem HIV, 

 

REGULAMIN 

konkursu na ulotkę pod hasłem 

„ZRÓB TEST NA HIV”  
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� zachęcanie uczniów do wzajemnej edukacji na temat HIV/AIDS. 

 

4. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:  

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

województwa wielkopolskiego, 

� autorem pracy może być tylko jedna osoba; do konkursu mogą być zgłaszane 

wyłącznie ulotki autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób 

trzecich, nigdzie poprzednio nieprezentowane, niewykorzystywane. 

 

5.Ramy czasowe trwania konkursu: 

� etap szkolny 12.09.2011r. – 14.10.2011r.: 

o ogłoszenie konkursu w szkołach – 12 września 2011r., 

o podsumowanie konkursu w szkołach – do 14 października 2011r., 

� etap powiatowy 17.10.2011r. – 04.11.2011r., 

� etap wojewódzki 07.11.2011r. – 23.11.2011r.: 

o posiedzenie komisji konkursowej – do 23 listopada 2011r., 

o uroczystość finałowa w Poznaniu – do 24 listopada 2011r. 

 

6. Zakres tematyczny:  

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

konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów tematycznej ulotki dla młodych ludzi 

zachęcającej do zrobieniu testu w kierunku HIV. Praca powinna zainteresować 

rówieśników oraz starszych kolegów i koleżanki tematyką HIV/AIDS oraz uświadomić im 

kiedy należy wykonać test na HIV. Wskazane jest aby ulotka zawierała następujące 

informacje: 

� główne drogi przenoszenia się zakażeń wirusem HIV, 

� różnica miedzy HIV a AIDS, 

� miejsca, w których można wykonań test w kierunku HIV, 

� w jaki sposób można zapobiec zakażeniu wirusem HIV, 

� kiedy należy wykonać test w kierunku HIV. 

 

7. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

� zadania dla uczestników konkursu: 
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o technika wykonania ulotki: technika plastyczna z możliwością 

wykorzystania grafiki komputerowej, 

o format: arkusz A4 złożony w połowie, dający 4 części, 

 

 

 

 

 

o ulotka powinna zachęcać do wykonania testu w kierunki HIV. 

W pracach konkursowych nie wolno wykorzystywać rysunków/grafik oraz żadnych 

innych form naruszających prawa autorskie. Nie mogą one również wzbudzać agresji lub 

nietolerancji.  

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

o szkolnego, 

o powiatowego, 

o wojewódzkiego. 

� osoby odpowiedzialne (zespoły organizacyjne) za przeprowadzenie 

poszczególnych etapów: 

o etap szkolny: szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego, 

nauczyciele, wychowawcy klas, przedstawiciele medycyny szkolnej, 

o etap powiatowy: pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji 

zdrowia powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z terenu 

województwa wielkopolskiego, 

o etap wojewódzki: pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. 

� liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu: 

o z etapu szkolnego do etapu powiatowego: laureaci I miejsca  

z poszczególnych szkół, 

o z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego: laureaci I miejsca  

z powiatów. 

� sposób zgłaszania uczestników: 
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o uczestnicy ze szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego 

rekrutują się samodzielnie. 

� sposób opisania prac konkursowych: 

o na ostatniej stronie ulotki (4) należy umieścić godło autora,  

o do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem,  

w której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię  

i nazwisko, adres szkoły, numer telefonu szkoły oraz załącznik 

F/IT/PT/01/03/02 - zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka  

w konkursie. 

� prace należy przesłać: 

o etap powiatowy – prace ze szkół lub indywidualnie należy przesłać do 

właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

o etap wojewódzki – do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,  

os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań. 

 

9.Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej: 

o sposób oceny prac: oceniane będą tylko indywidualne, samodzielnie wykonane 

prace, które nie naruszają praw autorskich innych osób. 

o sposób oceny prac: 

• poprawność merytoryczna, 

• pomysłowość i oryginalność, 

• czytelność przekazu, 

• zgodność wykonanych prac z regulaminem konkursu, 

• zgodność z tematyką konkursu, 

• estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak 

zgnieceń, plam itp.). 

o skład komisji konkursowej: 

• etap szkolny: dyrektor szkoły, nauczyciel sztuki, przedstawiciel medycyny 

szkolnej, nauczyciel biologii itp. 
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• etap powiatowy: pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, nauczyciel sztuki, 

pracownik służby zdrowia, przedstawiciel urzędu miasta i gminy,  

• etap wojewódzki: pracownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, 

plastyk, pracownik służby zdrowia, przedstawiciel władz rządowych  

i samorządowych, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

10. Zasady nagradzania: 

o fundatorzy nagród: 

• etap powiatowy: powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne 

województwa wielkopolskiego i partnerzy, 

• etap wojewódzki: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

w Poznaniu i 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. 

 

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

konkursowych w całości lub we fragmentach w realizacji działań oświatowo – 

zdrowotnych na terenie województwa wielkopolskiego oraz jako materiał do 

zamieszczenia w prasie, Internecie oraz do wydruku.  

 

 

 

 

 

 

A.DD./M.SK. 
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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 konkursie.................................................................. 

.............................................................................. na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem 
własnej twórczości ................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz 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.................................................................................................. 
(nazwa i adres stacji sanitarno-epidemiologicznej) 

 

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) 

 

* właściwe podkreślić 

 


