
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O AIDS  

pt. „NIE DAJ SZANSY AIDS” 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Hasło konkursu „ Nie daj szansy Aids” 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium powiatu Milickiego  

3. Organizatorem konkursu jest: 

PSSE w Miliczu ul. Armii Krajowej 5 – Sekcja OZiPZ 

4. Współorganizatorem konkursu jest: 

 Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I stopnia w Miliczu. 

 Komenda Powiatowa Policji w Miliczu. 

 Gmina Milicz 

 Gmina Cieszków 

 Gmina Krośnice 

 

2. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

 podniesienie poziomu wiedzy wśród uczniów na temat HIV/AIDS, 

 uświadomienie młodzieży niebezpiecznych zachowań, 

 zachęcenie młodzieży do podejmowania bezpieczniejszych zachowań, 

 uświadomienie młodzieży, że HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas, 

 propagowanie wśród młodzieży określonych postaw, zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie i wyrabianie w młodzieży odpowiednich zachowań: postawa tolerancji  

i akceptacji osób zakażonych wirusem HIV, 

 uatrakcyjnienie realizacji programu „Krajowy Program Zwalczania Aids  

i Zapobiegania Zakażeniom HIV” 

 

3. ZAKRES TEMATYCZNY 

Tematem konkursu jest znajomość wiedzy na temat problematyki HIV/AIDS: 

 pochodzenie, budowa wirusa HIV, 

  źródła i drogi zakażenia, 

 przebieg infekcji wirusowej, 

 układ odpornościowy człowieka a wirus HIV 

 epidemiologia w Polsce i na świecie 

 biologia wirusa HIV 

 drogi niemożliwe do zakażenia HIV 

 diagnozowanie obecności wirusa – testy 

 profilaktyka poekspozycyjna 

 jak uniknąć zakażenia – profilaktyka 

 szczepionka na HIV 

 pojęcia: wiremia, okienko serologiczne, pandemia 

 ogólnopolskie kampanie społeczne na temat HIV/AIDS  

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z klas VII i VIII z terenu 

Powiatu Milickiego. 

2. W etapie szkolnym uczestniczyć mogą uczniowie klas VII-VIII. 

3. W etapie powiatowym uczestniczą po 2 osoby z każdej szkoły, które uzyskały 

największą liczbę punktów na etapie szkolnym. 

 

 

 



5. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Etap I – szkolny –  test wiedzy, który zostanie przesłany do Państwa na adres mailowy 

placówki należy przeprowadzić w dniu 22.11.2019 roku. Test będzie składał się z 

pytań testowych, a klucz odpowiedzi będzie załączony w mailu. Następnie 

maksymalnie do dnia 25.11.2019 należy przesłać do PSSE Milicz na adres mailowy: 

psse.milicz@pis.gov.pl listę uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego.  

2. Z etapu szkolnego zostaną wyłonione dwie osoby z każdej ze szkół, które 

rywalizować będą w II etapie konkursu – etapie powiatowym. 

3. Etap II – powiatowy polega na rozwiązaniu przez uczestników konkursu testu wiedzy 

o AIDS 

Za przygotowanie testu wiedzy odpowiedzialni są: 

 pracownik PSSE w Miliczu – p. Paulina Grzelczak 

 nauczyciel biologii Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I stopnia w Miliczu 

– p. Patrycja Papież. 

 Przedstawiciel KPP w Miliczu, st. sierż. Aleksandra Piłaszewicz 
 

Etap II – Powiatowy odbędzie się dnia 02 grudnia 2019 r  

w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I stopnia   

przy ul. Kopernika 18 o godz. 10:30 
 

4. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie poszczególnych etapów są: 

 Na etapie szkolnym : osoba wyznaczona przez dyrektora Gimnazjum 

 Na etapie powiatowym:  

 pracownik PSSE w Miliczu – p. Paulina Grzelczak 

 nauczyciel biologii Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Miliczu – p. Patrycja Papież. 
 

6. ZASADY OCENY I SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 

Test wiedzy składać się będzie z pytań zamkniętych. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów 

zwycięża. 

Na etapie powiatowym wybiera się trzy najlepsze prace: określa się miejsce pierwsze, drugie i 

trzecie. 

Skład komisji: 

 pracownik PSSE w Miliczu – p. Paulina Grzelczak – przewodnicząca 

 nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie 
 

7. ZASADY NAGRADZANIA 

1. Każdy uczestnik konkursu, który zakwalifikuje się do etapu gminnego otrzyma 

dyplom uczestnictwa w konkursie 

2. Za zajęcie I, II, III miejsca przyznawane będą nagrody rzeczowe. 
 

8. RODO 
1. Załącznikiem do testów będzie klauzula RODO, z którą winni się zapoznać 

opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego 

potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 

2. Warunkiem dopuszczenia ucznia do etapu powiatowego jest dostarczenie do 

organizatora podpisanej przez opiekuna prawnego tej klauzuli. Jej brak będzie 

równoznaczny z brakiem możliwości do przystąpienia w konkursie na etapie 

powiatowym. 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem do zasad przeprowadzenia 

konkursu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

mailto:psse.milicz@pis.gov.pl

