Regulamin Konkursu pt. „Chrońmy się przed
zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego”
w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń
Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017
realizowanego przez SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21,
83-200 Starogard Gdański

I Cel i tematyka konkursu
1. Konkurs ma na celu zwiększenie i utrwalenie poziomu wiedzy oraz świadomości
młodzieży szkolnej w zakresie ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych
drogą płciową, w tym zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego a także
popularyzowanie nawyku regularnego wykonywania badań profilaktycznych w
kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
2. Tematem konkursu jest przedstawienie działań zapobiegających zakażeniom
wirusem HPV – prace powinny przestrzegać przed wirusem brodawczaka
ludzkiego, zachęcać do działań profilaktycznych i unikania ryzykownych zachowań,
mogących spowodować zarażenie.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (z klas V, VI, VII),
klas gimnazjalnych oraz szkól średnich, które biorą udział w Programie i w których
wyszkoleni edukatorzy przeprowadzą zajęcia oraz zachęcą młodzież do udziału w
konkursie.
4. Organizatorem konkursu jest SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21,
83-200 Starogard Gdański.

II Zasady konkursowe
1. Szkoły powinny zadeklarować uczestnictwo w konkursie poprzez przesłanie karty
zgłoszenia (załącznik nr 1.) w terminie do 10 października 2017 roku drogą
mailową, faksem, pocztą lub osobiście.
2. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace swoich uczniów.
3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę.
4. Prace plastyczne uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych powinny
być wykonane dowolną techniką płaską (tzn. bez wyklejanek z wypukłymi
elementami jak np. makaron, gips itp.) na papierze formatu A4 bądź A3.
5. Uczniowie szkół średnich powinni przygotować prezentację lub krótki film (od 3 do 7
minut), który zamieszczą na płytce CD.
6. Prace konkursowe muszą być pracami niepublikowanymi wcześniej, wykonanymi
przez osobę zgłaszającą się do konkursu i zgodnymi z jego tematyką
7. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, edukatora programu
(edukatora szkolnego lub pielęgniarki) oraz nazwą szkoły. Należy do niej dołączyć
wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2.).
8. Prace niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
9. Prace nadesłane na konkurs nie będą odsyłane.
10. Prace należy dostarczyć (lub przesłać) do 24 października 2017 roku na podany
adres z dopiskiem „Konkurs HPV”. Prace dostarczone po terminie nie będą
przyjmowane (decyduje data stempla pocztowego).
11. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania prac.

III Rozstrzygnięcie konkursu
1. Nagrodzone zostanie łącznie dziewięć prac: trzy wybrane z klas podstawowych,
trzy z klas gimnazjalnych oraz trzy ze szkół średnich.
2. Nagrodami dla uczniów będą bony podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów
Empik o wartości 100 zł za zajęcie pierwszego miejsca w szkołach podstawowych i
klasach gimnazjalnych oraz 150 zł za zajęcie pierwszego miejsca w szkołach
średnich. Za zajęcie drugiego miejsca 75 zł we wszystkim typach szkół oraz 50 zł
za zajęcie trzeciego miejsca we wszystkich typach szkół.
Natomiast edukatorzy (edukatorzy szkolni lub pielęgniarki szkolne) otrzymają bon
podarunkowy o wartości 75 zł do wykorzystania w sieci sklepów Empik, za każdego
nagrodzonego ucznia, którego zgłosili do konkursu.
3. Zwycięską pracę wyłoni Komisja Konkursowa, złożona z przedstawiciela
Realizatora
programu,
przedstawiciela
Starostwa
Powiatowego
oraz
przedstawiciela Urzędu Miasta, drogą głosowania.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora
Programu, tj. http://www.spzoz-przychodnia.pl oraz w jego siedzibie na tablicy
ogłoszeń dnia 31 października 2017 roku.
5. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni, poinformujemy telefonicznie o
wyróżnieniu.
6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 7 listopada 2016 roku o godz.
13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 17 w Starogardzie
Gdańskim.
7. Zorganizowana zostanie wystawa w holu siedziby organizatora konkursu, złożona
ze wszystkich nadesłanych prac uczniów klas podstawowych oraz klas
gimnazjalnych.
8. Zwycięska prezentacja wyłoniona z nadesłanych przez uczniów klas średnich,
zostanie włączona w cykl dalszej edukacji dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki
raka szyjki macicy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. W sprawach nieobjętych
regulaminem decyduje organizator.

IV Dane kontaktowe
•

•
•
•
•

adres i nazwa Realizatora Programu:
SPZOZ Przychodnia Lekarska
ul. Hallera 21
83-200 Starogard Gdański
telefon: 58 775 44 99
faks: 58 775 44 98
e-mail: sekretariat@spzoz-przychodnia.pl
koordynator programu: Weronika Chlistowska, tel. 58 765 99 50

Kierownik SPZOZ Przychodnia Lekarska
83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 21
Maria Orlikowska - Płaczek

Starogard Gdański, 26 września 2017 r.

