
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Słupcy oraz szkolny koordynator 
zdrowia  

zapraszają Społecznośd Uczniowską 

do udziału w konkursie na mem internetowy "Nie daj szansy AIDS". 
Prace należy nadsyład na adres lucynagawrych@gmail.com  do 18.10.2019r. 

  
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niżej zamieszczonego 

regulaminu: 
 

          
 

Mem internetowy jako dowolna, chwytliwa porcja informacji w różnej formie (obrazków, 

zdao, słów) powstaje po to aby wzbudzid emocje, zwrócid uwagę na jakiś problem - często w 

sposób humorystyczny. 

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 zakażeo HIV i chorób przenoszonych drogą płciową, − 

uświadamia, że zakażenie HIV i zakażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową może 

dotyczyd każdego człowieka. 

Zakres tematyczny:  

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu memu internetowego, który powinien 

uświadamiad, że wiedza jest istotnym elementem w profilaktyce zakażeo HIV i chorób 

przenoszonych drogą płciową. Powinien zwracad uwagę na koniecznośd wykonywania 

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

zachęcid młodych ludzi do zainteresowania się ww. tematyką. Warto wiedzied więcej o 

drogach zakażenia, towarzyszących objawach, leczeniu i profilaktyce, aby żyd bezpieczniej, 

chronid 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 zakażeo HIV i chorób wenerycznych 

wśród osób młodych. 

Zasady przeprowadzenia konkursu:  

a. zadania dla uczestników konkursu:  

− mem może byd 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 byd czytelny i składad 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 wzbudzad agresji i nietolerancji wobec osób żyjących z HIV 

oraz przekraczad norm społecznych- nie może zawierad treści wulgarnych, obrażających inne 

osoby,  

− do konkursu mogą byd 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 stanowid 

reklamy produktów leczniczych lub ich producentów, w szczególności nie mogą zawierad 

nazw handlowych leków, nazw substancji czynnych, nazw i logotypów firm 

farmaceutycznych oraz ich produktów,  

− napisy na nim umieszczone powinny byd w języku polskim. 

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

wojewódzkiego. 

Komisja w składzie: Magdalena Marszałek, Lucyna Gawrych, Maria Radoo – Kowalska, 

Szymon Nowicki dokona oceny nadesłanych prac. 


