Załącznik
do uchwały Zarządu Nr 96/2017
z dnia 26 października 2017 r.

REGULAMIN
POWIATOWEJ OLIMPIADY WIEDZY NA TEMAT HIV/AIDS
pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” oraz konkursu na film
(spot) reklamowy
1. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem olimpiady jest Starostwo Powiatowe w Słupsku wspólnie z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną i Zespołem Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta
w Słupsku.
2. W olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych
z powiatu słupskiego.
3. Olimpiada przeprowadzona będzie w jednej kategorii łącznie: dla uczniów klas gimnazjalnych i
uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Cel:
Celem olimpiady jest sprawdzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń wirusem HIV i choroby
AIDS, uświadomienie zdrowotnych zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem, promowanie
odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań
zdrowotnych wśród uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.
3. Zakres tematyczny:
Od uczestników olimpiady wymagana będzie znajomość wiedzy z zakresu:
a) pochodzenia, budowy wirusa HIV;
b) patogenezy zakażeń HIV;
c) dróg zakażenia HIV, czynników i okoliczności sprzyjających zakażeniu;
d) HIV/AIDS – fakty i mity;
e) przebiegu zakażenia HIV (fazy, objawy;
f) zachowań bezpiecznych i ryzykownych;
g) diagnostyki w kierunku HIV;
h) zasad postępowania i zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS;
i) sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w kraju;
j) chorób przenoszonych drogą płciową;
k) zapobiegania zakażeniom HIV;
l) praw człowieka w kontekście HIV/AIDS;
m) stosowania środków ostrożności podczas udzielania pierwszej pomocy;

n)
o)
p)
r)

organizacji i instytucji zajmujących się problematyką HIV i AIDS;
problematyki zakażeń wertykalnych (matka-dziecko);
uzależnień (narkomania, alkoholizm, inne środki psychoaktywne);
testowania w kierunku HIV i próby leczenia.

4. Terminy i miejsca przebiegu:
Olimpiada prowadzona będzie w dwóch etapach:
a) etap szkolny
do 24 listopada 2017 r. w szkołach powiatu słupskiego;
b) etap powiatowy 5 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali Zespołu Szkół Agrotechnicznych
im. Władysława Reymonta przy ulicy Szczecińskiej 36 w Słupsku.
5. Etap szkolny:
Dyrektor szkoły wyznacza osobę odpowiedzialną za etap szkolny olimpiady. Do jej zadań należy:
a) ustalenie sposobu przeprowadzenia olimpiady szkolnej,
b) zapoznanie uczniów z regulaminem powiatowej olimpiady wiedzy na temat HIV/AIDS pod
hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” oraz konkursu na film
(spot) reklamowy zawierający treści związane z profilaktyką zakażeń HIV/AIDS,
c)
d)
e)
f)

ułatwienie uczestnikom olimpiady i konkursu dostępu do materiałów informacyjnych,
wyłonienie laureatów,
sporządzenie dokumentacji,
zgłoszenie uczestników do etapu powiatowego.

6. Etap powiatowy:
Za organizację etapu powiatowego olimpiady odpowiedzialni są organizatorzy. Koordynatorami są:
Danuta Rolbiecka - Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, tel. 59 84 18 552;
Karolina Jagusiak i Katarzyna Kuryłowicz - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Słupsku, ul. Piotra Skargi 8, tel. 59 84 31 291 (w 55), Grażyna Stępień - Zespół Szkół
Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku, ul. Szczecińska 36, tel. 59 845 64 48.
Do zadań organizatorów należy:
a) przeprowadzenie powiatowego etapu olimpiady,
b) wyłonienie laureatów,
c) sporządzenie dokumentacji,
d) opublikowanie wyników olimpiady i konkursu na film (spot) reklamowy na stronach
internetowych organizatorów: www.powiat.slupsk.pl, psse.slupsk.pl, www.zsa.slupsk.pl.
e) zorganizowanie uroczystego zakończenia olimpiady.
7. Warunki uczestnictwa w etapie powiatowym:
Udział w etapie powiatowym olimpiady wiedzy na temat HIV/AIDS wezmą szkoły, które do
29 listopada 2017 r. zgłoszą po 2 uczniów - laureatów etapu szkolnego olimpiady. Zgłoszenia,
zgodnie z wzorem (w załączeniu), należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Szarych
Szeregów 14, 76-200 Słupsk, z dopiskiem: „Olimpiada HIV/AIDS”.

8. Przebieg:
a) test – punktacja
Uczestnicy olimpiady mają za zadanie rozwiązać test składający się z 35 pytań zamkniętych. Czas
na rozwiązanie testu wynosi 45 minut. Pytania zamknięte są wielokrotnego wyboru (jedno pytanie
może zawierać 1, 2 lub 3 prawidłowe odpowiedzi). Za każdą prawidłową odpowiedź,
uwzględniającą spośród możliwych wszystkie odpowiedzi prawidłowe, przyznany będzie 1 punkt.
Za odpowiedź częściowo prawidłową punkty nie będą przyznawane. O zajętym miejscu decyduje
suma punktów.
b) Komisja
Rozwiązane testy przez uczestników olimpiady oceni komisja konkursowa powołana przez Zarząd
Powiatu Słupskiego. W przypadku równej liczby punktów osiągniętych przez najlepszych
uczestników zostanie przeprowadzona dogrywka na zasadach określonych przez komisję. Komisja
ze swoich czynności sporządzi protokół, który stanowić będzie załącznik do ogólnego protokołu
z przebiegu olimpiady. Pod protokołem podpisy składają wszyscy członkowie komisji. W
przypadku wątpliwości związanych z olimpiadą głos rozstrzygający należy do przewodniczącego
komisji. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
Olimpiadzie towarzyszyć będzie KONKURS NA FILM (SPOT) ZAWIERAJĄCY TREŚCI
ZWIĄZANE Z PROFILAKTYKĄ ZAKAŻEŃ HIV/AIDS. Konkurs adresowany jest także do
uczniów klas gimnazjalnych i uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu słupskiego.
Warunki uczestnictwa:
Film (spot) w formie multimedialnej może być wykonany przez max 2 uczniów. Czas jego trwania
- do 5 minut. Każdy film (spot) powinien zawierać czołówkę oraz napisy końcowe i być nagrany na
nośniku DVD w jednym z formatów: AVI, MPG, WMV, MP4. Płyta musi posiadać czytelny opis,
zawierający: imię i nazwisko twórcy, tytuł filmu, czas trwania, system zapisu, nazwę i adres szkoły,
adres e – mail, telefon kontaktowy. Oceny nadesłanych na konkurs prac dokona komisja
konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Słupskiego.
Zasady konkursu:
1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić tylko jeden film (spot) reklamowy;
2. Praca nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa autorskiego oraz musi być zgodna
z normami obyczajowymi;
3. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy załączone winno być
oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział
w konkursie na zasadach określonych w regulaminie;
4. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z
prac konkursowych w celach profilaktyczno – edukacyjnych;
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych
z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do
publicznej prezentacji.
Kryteria - ocena prac:
Prace oceniane będą pod względem: jakości technicznej, poprawności językowej i merytorycznej,
czytelności przekazu i jego wymowy edukacyjno-zdrowotnej, zgodności z tematyką konkursu,
pomysłowości i oryginalności.

Prace konkursowe należy złożyć do 29 listopada 2017 r. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta
Starostwa Powiatowego w Słupsku lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe,
Wydział Polityki Społecznej, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk (z dopiskiem: „Olimpiada
HIV/AIDS”- konkurs). Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorskie nigdzie nie
prezentowane.
9. Nagrody:
1. Laureatom olimpiady (testu) i konkursu na film (spot) reklamowy, organizatorzy przyznają
nagrody w postaci bonów podarunkowych o wartości:
za I miejsce - 250,00 złotych
za II miejsce - 200,00 złotych
za III miejsce - 150,00 złotych.
2. Łączna wartość nagród wynosi 1.200 złotych.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
5. Komisja konkursowa może dodatkowo wyróżnić niektóre prace złożone w konkursie na film
(spot).
Uroczyste wręczenie nagród laureatom olimpiady i konkursu odbędzie się 5 grudnia 2017 r.
ok. godz. 13.30 w sali Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku.
10. Ustalenia końcowe:
a) Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestnikom i ich opiekunom;
b) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Powiatowej Olimpiady
Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” oraz
konkursu na film (spot) reklamowy;
c) Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy;
d) Uczestnicy olimpiady i konkursu na film poprzez fakt udziału w nich wyrażają zgodę na
wykorzystanie przez organizatorów swoich danych osobowych (imię i nazwisko, klasa
nazwa i adres szkoły) dla potrzeb przeprowadzonej olimpiady i konkursu, na warunkach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych zebranych podczas
olimpiady wiedzy HIV/AIDS i konkursu na film (spot)są w rozumieniu ustawy
organizatorzy;
e) Testy olimpiady będą przechowywane w siedzibie organizatora przez 30 dni od momentu
wyłonienia laureatów i po tym czasie zostaną zniszczone.
Materiały pomocnicze:
Materiały pomocnicze można znaleźć na stronie internetowej:
www.aids.gov.pl.
Załączniki:
Zgłoszenie uczestnika do etapu powiatowego.

ORGANIZATORZY

Załącznik do Regulaminu Powiatowej Olimpiady Wiedzy
na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS –
młodzi bez HIV” oraz konkursu na film (spot) reklamowy

....................................................
pieczęć nagłówkowa szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W POWIATOWEJ OLIMPIADZIE WIEDZY NA TEMAT HIV/AIDS
„Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” oraz w konkursie na film
(spot) reklamowy
.
1. Uczestnicy olimpiady wiedzy:
Imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, szkoła:
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
2. Uczestnicy konkursu na film (spot) reklamowy:
Imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, szkoła:
1) …………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko, (telefon kontaktowy) koordynatora szkolnego olimpiady, konkursu na film
(spot) reklamowy*:
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ucznia - uczestnika olimpiady, konkursu na film
spot reklamowy* (telefon kontaktowy):
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy na temat
HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”, konkursie na film (spot)
zawierający treści związane z profilaktyką zakażeń HIV*. Zapoznałam(em) się z zapisami
regulaminu
i akceptuję wszystkie jego ustalenia.
* Niepotrzebne skreślić

...............................................
Podpis uczestnika

......................................................
.......................................................
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) pieczęć i podpis dyrektora szkoły

