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REGULAMIN 
POWIATOWEGO KONKURSU NA WYKONANIE  

PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 
ph. ,,Młodzi o HIV” 

 
 
 

 

 

1. Postanowienia ogólne: 

 Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej na temat HIV/AIDS  adresowany 
jest do uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
oleśnickiego. 

 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych : 

 uczniowie szkół gimnazjalnych 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
 Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna                     

w Oleśnicy (PSSE) . 
 Partnerami Konkursu są Starostwo Powiatowe i Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w  Oleśnicy. 
 
- Hasło konkursu: „ Młodzi o HIV" 

 

                 2. Cele Konkursu: 

 Podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS; 

 Kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV;  

 Wskazanie na  sposoby ochrony przed zakażeniem HIV; 

 Zachęcenie  do podejmowania bezpiecznych zachowań; 

 Zachęcenie do wykonywa testów w kierunku HIV; 

 Kształtowanie postawy akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS; 

 Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, w tym ryzykowne 
zachowania w kontekście HIV/AIDS. 

3. Czas trwania i przebieg Konkursu 

1. Konkurs jest 1-etapowy. 

2. Prace konkursowe wraz z podpisanymi załącznikami 1,2 (skan) należy przesłać do 

dnia 28 listopada 2016r. drogą elektroniczną na adres: psse.olesnica@pis.gov.pl 

lub dostarczyć osobiście (na płycie CD + podpisane załączniki 1,2) do siedziby PSSE                 

w Oleśnicy, adres:                              

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnicy                                                

ul. 3 Maja 20, 56-400 Oleśnica 

3. Komisja Konkursowa powołana przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Oleśnicy do 02 grudnia 2016 roku dokona oceny nadesłanych prac 

konkursowych. 

Sposób oceny prac: 

 trafność i pomysłowość ujęcia tematu, 
 rzetelna wiedza na temat profilaktyki HIV/AIDS ujęta w prezentacji, 
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 promocja działań prozdrowotnych,  
 ogólna estetyka wykonania prezentacji, 
  zgodność wykonanych prac z regulaminem. 

 

4. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w wersji 
elektronicznej.  
 

2. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
którzy w wyznaczonym terminie wykonają  i dostarczą prace konkursowe.       
 

3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Do konkursu mogą być zgłaszane 
wyłącznie prezentacje autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób 
trzecich. 

                        
4. Prezentacja multimedialna powinna być wykonana w formacie Power Point                                

i zajmować maksymalnie 20 slajdów. 
 

5. Sposób opisania prac konkursowych: 
 - na ostatnim slajdzie umieszczone dane uczestnika imię i nazwisko autora, 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. Nagrody konkursowe 

 
Lista zwycięzców i ogłoszenie wyników Konkursu zostaną umieszczone na stronie 

internetowej PSSE w Oleśnicy http://www.psseolesnica.cba.pl/ do 07 grudnia 2016 r.  

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego wręczenia 

nagród. 

Laureatom Konkursu zostaną przekazane nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w  Oleśnicy. 
 
 
 
Załącznik 1. „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, 

na udział w konkursie” 

Załącznik 2. ,,Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu” 

 

http://www.psseolesnica.cba.pl/

