REGULAMIN
XVIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
NA PLAKAT POD TYTUŁEM „NIE DAJ SZANSY AIDS”

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej
z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje,
ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi
cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne co
najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często
przetworzone artystycznie.
Dobry plakat wyróżnia prostota: mniej znaczy więcej!
I. Postanowienia ogólne:
1. Przedmiotem konkursu pod tytułem „Nie daj szansy AIDS” jest samodzielne
przygotowanie plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych
drogą płciową.
2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu (WSSE w Poznaniu), Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
3. Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarnoepidemiologicznymi z terenu województwa wielkopolskiego.
4. Partnerem Konkursu jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
II. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa
wielkopolskiego.
2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny.
III. Ramy czasowe konkursu: 05.10.2020r. - 20.12.2020r.
IV. Zasady przeprowadzenia konkursu:
1. Zadanie dla uczestników konkursu polega na wykonaniu plakatu na temat profilaktyki
HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową, który:
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− wskazuje na bezpieczne zachowania chroniące przed zakażeniami,
− zachęca do wykonania testu w kierunku HIV po każdej sytuacji ryzykownej,
− uświadamia, że wiedza jest istotnym elementem w profilaktyce zakażeń HIV
i chorób przenoszonych drogą płciową,
− uświadamia, że zakażenie HIV i zakażenie chorobami przenoszonymi drogą
płciową może dotyczyć każdego człowieka.
A. Praca konkursowa nie może wzbudzać agresji i nietolerancji wobec osób żyjących
z HIV oraz przekraczać norm społecznych - nie może zawierać treści wulgarnych,
obrażających inne osoby.
B. Plakat należy wykonać w formie elektronicznej, w dowolnym programie graficznym
w wersji czarno-białej lub kolorowej, może zawierać tekst.
C. Pracę w wersji ostatecznej należy zapisać w formacie PDF co zapewni zachowanie
pełnego i niezmienionego wygląd plakatu, bez względu na to z jakiego
oprogramowania czy systemu korzysta autor.
D. Do pracy należy dołączyć: imię i nazwisko autora, adres i numer telefonu szkoły, imię
i nazwisko koordynatora szkolnego oraz załącznik nr 2 lub 3 (w zależności od wieku
uczestników) podpisany tylko w wersji elektronicznej (np. skan lub zdjęcie).
E. Pracę wraz z załącznikami należy przedstawić koordynatorowi szkolnemu do
weryfikacji merytorycznej i formalnej.
2. Zadanie dla szkolnego koordynatora:
A. Spośród grona pedagogicznego danej szkoły należy wytypować szkolnego
koordynatora konkursu.
B. Koordynator szkolny udziela uczestnikom pomocy merytorycznej i weryfikuje
zgodność pracy z regulaminem oraz poprawność załączników przed wysłaniem do
organizatorów konkursu tj. WSSE w Poznaniu.
C. Koordynator szkolny wysyła prace wraz załącznikami tylko w wersji elektronicznej
do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu do dnia
06.11.2020r. na adres: oswiata.zdrowotna@wssepoznan.pl.
D. Prace konkursowe należy wysłać pojedynczo (w osobnym mailu), opisane imieniem
i nazwiskiem uczestnika w nazwie pliku.
E. Pracę konkursową może również wysłać sam uczestnik konkursu po wcześniejszym
uzgodnieniu tego faktu ze szkolnym koordynatorem.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób
trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich), nigdzie
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poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne
i nieograniczone prawa. Ponadto, projekty zgłoszone w ramach konkursu nie mogą stanowić
reklamy produktów lub ich producentów, nazw i logotypów firm oraz ich produktów.
4. Konkurs składa się z jednego etapu.
5. Liczba prac z danej szkoły jest nieograniczona.
V. Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej:
1. Zasady oceny:
− zgodność z regulaminem,
− poprawność merytoryczna,
− czytelność przekazu,
− pomysłowość i kreatywność w sposobie interpretacji tematu.
2. Komisja konkursowa:
− w skład wojewódzkiej komisji konkursowej wchodzą minimum 3 osoby,
− posiedzenie wojewódzkiej komisji konkursowej odbędzie się w dniu 16.11.2020r.
VI. Zasady nagradzania:
1.

Fundatorami nagród rzeczowych są: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

2.

Spośród nadesłanych prac zostaną wybrani laureaci I, II i III miejsca i trzy równorzędne
wyróżnienia.

3.

Ogłoszenie wyników i prezentacja prac laureatów na stronie internetowej WSSE
w Poznaniu nastąpi w dniu 01.12.2020r.

4.

Nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą na adres szkoły, do której uczęszcza laureat lub
osoba wyróżniona do dnia 20.12.2020r.

VII. Postanowienia końcowe:
1.

Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez
autorów.

2.

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

3.

W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

4.

Uczestnicy, którzy naruszą regulamin konkursu, jak również obowiązujące w Polsce
przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe,
zostaną wykluczeni z konkursu.

5.

Organizatorzy:
− zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie,
− zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu,
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− zastrzegają sobie prawo do innego, niż wskazanego wyżej, podziału nagród
i wyróżnień,
− organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy naruszającej postanowienia
niniejszego regulaminu, a w szczególności pkt. IV.3.
− zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w działaniach
promocyjnych, opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach
okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób,
− nie zwracają kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie,
− nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez
uczestników konkursu.
6.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim
udział na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych na potrzeby konkursu,
w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7.

Integralną częścią regulaminu jest:
− załącznik nr 1 – Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat
na udział w konkursie,
− załącznik nr 2 - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.
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