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Regulamin ,,Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem ,,Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS” jest Zachodniopomorski 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie z siedzibą w Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej  6/7 w Szczecinie; 

2. Partnerem konkursu jest Wojewoda Zachodniopomorski oraz Polskie Towarzystwo 

Higieniczne oddział w Szczecinie  

2. Konkurs zorganizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS; 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III wybranych szkół ponadpodstawowych woj. 

zachodniopomorskiego tj. Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 

w Szczecinie, Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława 

Staszica w Szczecinie oraz Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie w ramach stałej współpracy 

podejmowanej z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.  

4. Konkurs wiedzy organizowany jest w formie testu pytań zamkniętych, wielokrotnego 

wyboru. 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

§ 2  

CEL  I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 

1. Celem głównym konkursu jest pogłębienie wiedzy w zakresie HIV/AIDS.  

2. Cele szczegółowe konkursu: 

a) zwiększenie świadomości dotyczącej dróg szerzenia się zakażeń wirusem HIV oraz 

profilaktyki innych chorób przenoszonych drogą płciową; 

b) promowanie testowania w kierunku HIV oraz poradnictwa okołotestowego; 

c) utrwalanie prawidłowych postaw i tolerancji wobec osób żyjących z HIV/AIDS; 

d) propagowanie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zdrowie innych; 

f) popularyzacja treści związanych z podejmowaniem zachowań ryzykowanych pod 

wpływem substancji psychoaktywnych tj. narkotyki, nowe narkotyki oraz alkohol.  

3. Uczestnicy: 

a)  konkurs jest testem wiedzy organizowanym na szczeblu wojewódzkim  

dla uczniów klas I-III szkół ponadpodstawowych określonych w § 1 ust. 3 
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§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) wytypowanie przez dyrektora szkoły maksymalnie 5 przedstawicieli placówki, 

którzy posiadają wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk biologicznych, bądź 

szczególnie zainteresowanych tematyką w zakresie HIV/AIDS oraz czytelne 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uzyskania zgody przedstawiciela 

ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w  konkursie lub 

oświadczenia pełnoletniego uczestnika konkursu (załącznik nr 1 i/lub 2,3) 

2. Dokonanie zgłoszenia do konkursu następuje poprzez dostarczenie dokumentów, 

o których mowa w ust 1 pkt. a, osobiście do kancelarii WSSE w Szczecinie lub przesłanie 

pocztą tradycyjną w terminie do dnia 28 listopada 2019 r. (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres:  

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 

ul. Spedytorska 6/7 

70-632 Szczecin 

z dopiskiem: 

,,Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS” 

2. Koszt przesyłki ponoszą uczestnicy Konkursu. 

3. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO.  

4. Uczestnik konkursu powinien  zapoznać się ze wskazaną przedmiotową literaturą.  

§𝟒 

ORGANIZACJA KONKURSU I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs wiedzy organizowany jest w formie testu wiedzy składającego się z 30 pytań 

zamkniętych, wielokrotnego wyboru. 

2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów  przez kilku uczestników 

przewidziany jest test dogrywkowy składający się z 15 pytań zamkniętych, wielokrotnego 

wyboru. Test dogrywkowy stosowany jest do czasu wyłonienia kolejnych trzech 

pierwszych miejsc w konkursie. 

3. Pytania konkursowe oparte są o literaturę wskazaną w § 10. 

4. Termin organizacji konkursu:  13 grudnia 2019 r. 
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5. Miejscem organizacji konkursu jest siedziba Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 w Szczecinie.  

§𝟒 

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Komisję konkursową powołuje organizator konkursu; 

2.  Liczba członków komisji konkursowej nie może być mniejsza niż 3 osoby; 

3.  Przewodniczącego komisji konkursowej wyłaniają (ze swojego składu) 

członkowie  komisji; 

4. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, co do której istnieją uzasadnione 

wątpliwości co do jej bezstronności.  

 

§𝟓 

KRYTERIA OCENY 

1. Komisja konkursowa dokonuje oceny prac na właściwych formularzach: 

a)  „Protokół z narady komisji konkursowej; 

b) „Zbiorczy formularz ocen”.  

2. Kryteria oceny: 

a) Poprawność odpowiedzi w oparciu o wskazaną przedmiotową literaturę – skala 

ocen: 

- 1 punkt – za 1 poprawną odpowiedź; 

- 0 punktów – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi.  

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

§ 7 

POZOSTAŁE USTALENIA 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu; 

2. O wyniku konkursu stanowi wyłącznie protokół z narady komisji konkursowej; 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu z powodów  

sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub innych względów uniemożliwiających 

dopuszczenie uczestnika do udziału w konkursie; 

4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej; 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym 

uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej); 

6. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn. 

 

§ 8 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród  odbędzie się dnia 13 grudnia 2019 r. 

w WSSE w Szczecinie; 

2. Nagrody rzeczowe oraz dyplom za uczestnictwo w konkursie przyznane zostaną 

uczestnikom za zajęcie I, II, III miejsca.   

3. Odpowiednio do zajętego miejsca przez przedstawiciela szkoły, placówka otrzymuje 

puchar oraz podziękowania za udział w konkursie; 

4. Ogłoszenie wyników opublikowane zostanie na stornie internetowej WSSE w Szczecinie; 

5. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.  

§ 9 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1); 

2. Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział 

w  konkursie (załącznik nr 2); 

3. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu (załącznik nr 3); 

4. Zbiorczy formularz ocen (załącznik nr 4); 

5. Protokół z narady komisji konkursowej (załącznik nr 5). 

 

§ 10 
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