REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
„NIE DAJ SZANSY AIDS”
NA HAIKU O TEMATYCE HIV/AIDS

1. Postanowienia ogólne:
 Konkurs na ułożenie haiku o tematyce HIV/AIDS adresowany jest do uczniów szkół
podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleśnickiego.
 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych :
 uczniowie szkół podstawowych (klasy VII oraz II, III klasy gimnazjalne )
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Oleśnicy (PSSE) .
 Partnerami Konkursu są Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Oleśnicy.

2. Cele Konkursu:



Zwrócenie uwagi młodzieży na problem HIV i AIDS
Propagowanie treści profilaktycznych dotyczących HIV i AIDS

3. Czas trwania i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest 1-etapowy.
2. Prace konkursowe należy doręczyć do dnia 01 grudnia 2017 r. do siedziby PSSE w
Oleśnicy, adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnicy
ul. 3 Maja 20, 56-400 Oleśnica
3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 grudnia
2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy
przy ulicy Reja.
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4. Zasady uczestnictwa w konkursie
Haiku to nierymowana, trójwersowa miniaturka poetycka o układzie sylabicznym
5-7-5 ( pierwszy wers – 5 sylab, drugi wers 7 sylab, trzeci wers – 5 sylab).
Przykłady:
HIV to nie grypa nie wystarczy raz kichnąć
by zachorować

Rozsypanka słów ja , chory, AIDS, jestem, na
nie ułożę jej…

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest ułożenie haiku o tematyce HIV/AIDS:
3 wersy z typowym dla haiku układem sylabicznym (5-7-5) lub w innym
dowolnym układzie sylabicznym (np. 3-7-5)
2. Treść haiku powinna zostać zapisana na kartce w formacie A5 (format zwykłego
zeszytu).
3. Praca może zostać ozdobiona rysunkiem/ symbolem wykonanym przez uczestnika
Konkursu.
4. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Do konkursu mogą być zgłaszane
wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich.
5. Sposób opisania prac konkursowych:
na odwrocie pracy lub na kopercie należy umieścić dane uczestnika:
 imię i nazwisko, klasa, adres szkoły;
 imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę,
telefon opiekuna
6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy
 Załącznik 1. „Zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie
ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie” – dotyczy uczestników
niepełnoletnich
 Załącznik 2.,,Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu”- dotyczy
uczestników pełnoletnich
5. Zasady oceny oraz skład Komisji Konkursowej:
1. Sposób oceny:






zgodność z regulaminem,
czytelność przekazu,
oryginalności pomysłu,
poprawność merytoryczna

2. Skład Komisji Konkursowej:



w skład Komisji Konkursowej wchodzą minimum 3 osoby,
Komisja Konkursowa zostanie powoływana przez Państwowego Powiatowego
Inspekora Sanitarnego w Oleśnicy
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