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REGULAMIN 

KONKURSU  

NA MEM INTERNETOWY 

  POD TYTUŁEM „NIE DAJ SZANSY AIDS” 

 

Mem internetowy jako dowolna, chwytliwa porcja informacji w różnej  formie 

(obrazków, zdań, słów) powstaje po to aby wzbudzić emocje, zwrócić uwagę na jakiś problem 

- często w sposób humorystyczny.  

 

1. Postanowienia ogólne: 

Przedmiotem konkursu pod tytułem „Nie daj szansy AIDS”  jest  samodzielne 

przygotowanie memu internetowego na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób 

przenoszonych drogą płciową.  

2. Organizator konkursu: 

− Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty 

Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, 

− powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne województwa wielkopolskiego. 

3. Partnerzy: 

− Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 

− Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 

− Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

4. Cel konkursu:  

Celem konkursu jest wykonanie memu internetowego (w dowolnej formie graficznej) 

na temat profilaktyki HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową, który: 

− 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. 
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5. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:  

− konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa 

wielkopolskiego,  

− autorem pracy może być tylko jedna osoba. 

6. Ramy czasowe trwania konkursu:  

a. etap szkolny 30.09.2019r. - 31.10.2019r. 

− nadesłanie prac na etap powiatowy do 04.11.2019r. 

b. etap powiatowy 04.11.2019r. - 13.11.2019r. 

c. etap wojewódzki 14.11.2019r. - 06.12.2019r. 

− posiedzenie wojewódzkiej komisji konkursowej – do 25.11.2019r. 

− impreza podsumowująca i wręczenie nagród laureatom konkursu – do 29.11.2019r. 

− ogłoszenie wyników na stronie internetowej WSSE w Poznaniu – do 06.12.2019r. 

7. Zakres tematyczny:  

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu memu internetowego, który powinien 

uświadamiać, że wiedza jest istotnym elementem w profilaktyce zakażeń HIV i  chorób 

przenoszonych drogą płciową. Powinien zwracać uwagę na konieczność wykonywania 

testów na HIV, po każdym ryzykownym zachowaniu. Autorzy w swoich pracach mają 

zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się ww. tematyką. Warto wiedzieć więcej  

o drogach zakażenia, towarzyszących objawach, leczeniu i profilaktyce, aby żyć 

bezpieczniej, chronić siebie i innych. Mem internetowy rozprzestrzenia się  

w sieci wszystkimi dostępnymi kanałami - na portalach społecznościowych, forach 

internetowych czy poprzez istniejące komunikatory. Ten fenomen kulturowy idealnie 

nadaje się do zwrócenia uwagi na ciągle aktualny problem zdrowotny jakim jest rosnąca 

liczba zakażeń HIV i chorób wenerycznych wśród osób młodych. 

8. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

a. zadania dla uczestników konkursu: 

− mem może być wykonany w dowolnej formie graficznej np.: w formie 

elektronicznej (plik JPG) lub w formie rysunku, w wersji czarno-białej, 

kolorowej lub w technikach mieszanych - format A-4 jednostronny, 

− mem powinien być czytelny i składać się z części graficznej (obrazek, własne 

zdjęcie itp.) oraz przekazu słownego (cytat znanych osób lub własny pomysł),  
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− prace konkursowe nie mogą wzbudzać agresji i nietolerancji wobec osób 

żyjących z HIV oraz przekraczać norm społecznych - nie może zawierać treści 

wulgarnych, obrażających inne osoby,  

− 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, 

− napisy na nim umieszczone powinny być w języku polskim. 

b. liczba etapów konkursu - konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, 

powiatowego, wojewódzkiego. 

c. osoby odpowiedzialne (zespoły organizacyjne) za przeprowadzenie poszczególnych 

etapów: 

− etap szkolny: szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego, nauczyciele, 

wychowawcy klas, przedstawiciele medycyny szkolnej, informatyk, 

− etap powiatowy: pracownicy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa 

wielkopolskiego, 

− etap wojewódzki: pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.  

d. liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu: 

− z etapu szkolnego do etapu powiatowego: laureaci I miejsca z poszczególnych 

szkół, 

− z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego: laureaci I miejsca z powiatów.  

e. sposób zgłaszania uczestników:  

− uczniowie szkół rekrutują się samodzielnie do etapu szkolnego, 

− szkoła zgłasza i przesyła do odpowiedniej terenowo powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej pracę oraz załącznik nr 1 lub 2 (w zależności od wieku 

uczestników). 

f. sposób opisania prac konkursowych: dołączyć kopertę z logo pracy, w której należy 

umieścić dokładne i czytelne dane autora (imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, 
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numer telefonu szkoły) oraz załącznik nr 2 lub 3 (w zależności od wieku 

uczestników). 

9. Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej: 

a. sposób oceny: 

− zgodność z regulaminem, 

− poprawność merytoryczna, 

− czytelność przekazu, 

− pomysłowość i kreatywność w sposobie interpretacji tematu.   

b. skład komisji konkursowej: 

− w skład komisji konkursowej wchodzą minimum 3 osoby, 

− komisja konkursowa powoływana jest przez osoby odpowiedzialne za 

przeprowadzenie konkursu na poszczególnych etapach. 

10. Zasady nagradzania: 

a. etap szkolny - według uznania zespołu organizacyjnego szkoły, bez nagród 

rzeczowych fundowanych przez pozostałych organizatorów, 

b. etap powiatowy – I, II i III miejsce, fundatorami nagród są: powiatowe stacje 

sanitarno–epidemiologiczne województwa wielkopolskiego, partnerzy, 

c. etap wojewódzki - I, II i III miejsce i trzy równorzędne wyróżnienia, fundatorami 

nagród są: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki  

w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 

d. rodzaj nagród - nagrody rzeczowe. 

11. Przekazanie filmu jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez autorów.  

12. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

13. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.  

14. Uczestnicy, którzy naruszą regulamin konkursu, jak również obowiązujące w Polsce 

przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną 

wykluczeni z konkursu.  

15. Organizatorzy: 

− zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie,  

− zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu,  

− zastrzegają sobie prawo do innego, niż wskazanego wyżej, podziału nagród  

i wyróżnień, 
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− 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, 

− nie odpowiadają za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę lub 

kuriera prac zgłaszanych na konkurs, 

− nie zwracają nadesłanych prac konkursowych. 

16. 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.  

17. 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.  

 

 


