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REGULAMIN 

konkursu na fotografię pod hasłem 

„WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK” 

 

I.  Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Poznaniu.  

2. Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami  

sanitarno-epidemiologicznymi (PSSE) na terenie województwa 

wielkopolskiego.   

3. Partnerzy: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i Fundacja MSD dla Zdrowia 

Kobiet. 

4. Konkurs skierowany jest do uczestników programu „Wybierz życie – pierwszy 

krok” – uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. 

5. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie autorskiej fotografii na temat 

profilaktyki raka szyjki macicy, która będzie mogła być wykorzystana jako 

materiał pomocniczy do realizacji programu.  

 

II. Cel konkursu: 

1. Poszerzenie wiedzy uczestników konkursu na temat raka szyjki macicy oraz 

jego profilaktyki. 

2. Zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat 

profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu. 

3. Motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom 

profilaktycznym przez całe życie. 

 

III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa 

wielkopolskiego biorących udział w programie „Wybierz życie – pierwszy 

krok”. 
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2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty  

nienaruszające praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw 

osobistych i majątkowych osób trzecich), nigdzie poprzednio niepublikowane, 

do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. 

Ponadto, projekty zgłoszone w ramach konkursu nie mogą stanowić reklamy 

produktów leczniczych lub ich producentów, w szczególności nie mogą 

zawierać nazw handlowych leków, nazw substancji czynnych, nazw  

i logotypów firm farmaceutycznych oraz ich produktów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia projektu naruszającego 

postanowienia niniejszego regulaminu, a w szczególności naruszającego ust. 

2 powyżej. 

4. Pracę konkursową może wykonać wyłącznie jedna osoba. 

5. Konkurs składa się z 2 etapów: szkolnego i wojewódzkiego. 

 

IV. Ramy czasowe:  

1. Etap szkolny                                      - 5.03.2018r. - 20.04.2018r. 

2. Wojewódzka Komisja Konkursowa   - 15.05.2018r. 

 

V. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

1. Zadania dla uczestników konkursu:  

• Przygotowanie fotografii, która: 

- wskazuje na rolę zakażenia wirusem HPV w rozwoju raka szyjki macicy, 

- zachęca do wizyty u lekarza oraz profilaktycznych badań cytologicznych, 

- zachęca do świadomych i odpowiedzialnych zachowań seksualnych, 

- może być wykorzystana w celach edukacyjnych. 

• Informacje techniczne: 

- wykonanie fotografii barwnej lub czarno-białej w dowolnej technice,  

z możliwością wykorzystania grafiki komputerowej, 

- format: 10x15,  

- fotografia powinna zostać opatrzona hasłem i krótkim opisem, 

  - autor może zgłosić tylko jedną pracę. 
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2. Osoby/zespoły organizacyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie 

poszczególnych etapów: 

• etap szkolny – szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego, nauczyciele 

biologii, plastyki, pielęgniarki środowiska szkolnego, przedstawiciele 

samorządu uczniowskiego i inni,   

• etap wojewódzki – przedstawiciele:  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Poznaniu, Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty oraz 

Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet i inni.    

 

3. Liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu: 

• z etapu szkolnego do etapu wojewódzkiego przechodzą laureaci I miejsca  

z poszczególnych szkół. 

 

4. Sposób przesyłania prac:  

• z etapu szkolnego na etap wojewódzki szkoły przesyłają lub składają do 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu - Oddziału 

Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań 

jedną pracę (zdjęcie wywołane lub na płycie CD wraz ze zgodą rodzica na 

udział dziecka w konkursie lub oświadczeniem pełnoletniego uczestnika 

konkursu), 

• termin nadsyłania prac konkursowych - do dnia 05.05.2018r., 

• prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. 

 

5. Sposób opisania prac konkursowych: 

• na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić godło,  

• do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem,  

w której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, 

adres szkoły, numer telefonu szkoły oraz załącznik - zgodę 

rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie lub oświadczenie 

pełnoletniego uczestnika konkursu. 
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6. Zasady oceny: 

Oceniane będą tylko indywidualnie wykonane prace. Ocenie podlegać będzie: 

• zgodność z regulaminem, 

• poprawność merytoryczna, 

• czytelność przekazu, 

• twórcze podejście do zagadnienia. 

 

7. Skład komisji konkursowej: 

• w skład komisji konkursowej wchodzą: przedstawiciele  Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu i Partnerów.    

 

8. Zasady nagradzania: 

• komisja konkursowa na etapie wojewódzkim przyznaje I, II, III miejsce  

oraz 3 wyróżnienia. 

 

9. Nagrody: 

• ze środków finansowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej   

w Poznaniu zakupione zostaną nagrody rzeczowe dla laureatów etapu  

wojewódzkiego,  

• organizator konkursu – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Poznaniu nie zapewnia nagród dla laureatów etapów szkolnych.  

 

VI.  Postanowienia końcowe: 

1.   Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych.  

2.  Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego  

podziału nagród na etapie wojewódzkim.  

3.  Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu www.wsse-poznan.pl. 

4.   Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej   www.wsse-poznan.pl 

do 22.05.2018r. 
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Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, 

które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie 

 

 

        ................................................................. 
         (miejscowość, data) 

 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy…………………………………………………. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie.................................................................. 

.............................................................................. na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem 

własnej twórczości ................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została 

zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości przez 

organizatorów lub inne podmioty. 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:…………………………………... 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych organizatora konkursu.................................................................................................. 
(nazwa i adres stacji sanitarno-epidemiologicznej) 

 

i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego 

wykorzystania prac. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej 

 

 

 

.................................................................... 

                      (podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

* właściwe podkreślić 
 



  

  

 

 

 

    

Strona 6 z 6 

 

 


