„Im więcej wiem, tym mniej się obawiam”

IV MIEJSKI KONKURS HIV/AIDS
REGULAMIN
I. Organizator konkursu
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W CHORZOWIE
II. Rada Programowa:
1. lekarz specjalista chorób zakaźnych Elżbieta Mularska
2. mgr Iwona Mizerska
3. dr Roman Mizerski

III. Cele konkursu
1.
2.
3.
4.

Poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród młodzieży.
Kształtowanie świadomości własnego postępowania i jego wpływu na stan zdrowia.
Wskazanie bezpiecznych zachowań chroniących przed zakażeniem HIV.
Zniechęcenie do używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych
„dopalaczy” - jako czynników zwiększających ryzyko zakażenia HIV po każdej sytuacji
ryzykownej.
5. Rozpowszechnianie tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS
oraz wobec osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych
„dopalaczy”.
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IV. Organizacja i przebieg konkursu:
1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach
a) kategoria: TEST WIEDZY
zakres tematyczny:











pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV,
patogeneza zakażeń HIV,
drogi szerzenia zakażeń HIV, czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniom,
objawy kliniczne w przebiegu zakażeń HIV/AIDS,
zapobieganie zakażeniom,
dane epidemiologiczne wg Krajowego Centrum ds. AIDS,
HIV/AIDS a prawa człowieka,
psychologiczne problemy osób zarażonych HIV i chorych na AIDS,
opieka nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS,
organizacje i instytucje zajmujące się HIV/AIDS w Polsce.

Test składa się z zadań otwartych i zamkniętych.
b) kategoria: PLAKAT „PROFI-HIV”
zakres tematyczny:
 profilaktyka HIV/AIDS,
 bezpieczne zachowania,
 profilaktyka uzależnień (np. wykonywanie testów na HIV, po każdym
ryzykownym zachowaniu seksualnym).
Prace konkursowe nie mogą wzbudzać agresji i nietolerancji wobec osób żyjących
z HIV jak i wobec osób uzależnionych od narkotyków i substancji psychoaktywnych
„dopalaczy”, nie powinny wzbudzać negatywnych emocji ani agresji.
zasady przeprowadzenia konkursu:
 praca formatu A3 (brystol),
 technika pracy dowolna (farba plakatowa, akwarela, kredki itp.),
 praca ma prezentować własny, oryginalny pomysł.

c) kategoria: PRZESTRZENNY MODEL BUDOWY WIRUSA HIV
 model wykonany dowolną techniką.
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2. Zasady konkursu:
a) uczestnikami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
b) w każdej kategorii szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników,
c) konkurs w każdej kategorii ma charakter indywidualny,
d) uczestnik konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych związanych z organizacją konkursu,
e) prace w poszczególnych kategoriach oceniają komisje powołane przez Radę
Programową,
f) zgłoszenia uczestników konkursu w kategorii WIEDZA oraz prace uczestników
w kategorii PLAKAT „PROFI-HIV” i PRZESTRZENNY MODEL WIRUSA HIV należy
przesłać na adres ORGANIZATORA do dnia 6 kwietnia 2018r.
ADRES ORGANIZATORA:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Dąbrowskiego 34 , 41-500 Chorzów
faks: (32) 2411-714
e-mail: chorzowlo4@curie.edu.pl
g) prace konkursowe w kategorii PLAKAT „PROFI-HIV” i PRZESTRZENNY MODEL
WIRUSA HIV powinny być podpisane przez autora: imię i nazwisko, szkoła,
h) organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac po zakończeniu konkursu
oraz prawo do publikacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac,
i) konkurs w kategorii WIEDZA odbędzie się 12 kwietnia 2018r. o godz. 9.30
w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Chorzowie; wyniki konkursu w tej kategorii zostaną ogłoszone tego samego
dnia.

V. Nagrody
1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II, III miejsca
w każdej z kategorii dla szkół gimnazjalnych, I, II, III miejsca dla szkół
ponadgimnazjalnych oraz ewentualne wyróżnienia.
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2. Wyniki konkursu w kategorii PLAKAT „PROFI-HIV” i PRZESTRZENNY MODEL
WIRUSA HIV zostaną przesłane do wszystkich szkół biorących udział w konkursie
do 10 kwietnia 2018r.
3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie 12 kwietnia 2018r. o godz. 11.30
w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Chorzowie. W uroczystości wezmą udział laureaci, wyróżnieni wraz
z opiekunami.
4. Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowane zostaną przez Urząd Miasta
Chorzów.
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pieczątka szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa Szkoły:
……………………………………………………………………………………………………….
Adres Szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………
e-mail Szkoły:
……………………………………………………………………………………………………….
Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

UCZNIA/UCZNIÓW
KATEGORIA: WIEDZA
1.
2.
3.
KATEGORIA: PLAKAT „PROFI-HIV”
1.
2.
3.
KATEGORIA: MODEL PRZESTRZENNY WIRUSA HIV
1.
2.
3.
……………………………………………………
podpis Dyrektora Szkoły
Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w ramach I Miejskiego Konkursu HIV/AIDS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926)
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