
                                           REGULAMIN     

     POWIATOWEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ                               

                                 pt.” AIDS nie zna granic”                

 

1. Organizatorzy konkursu: 

-Starostwo Powiatowe w Krośnie, 

      -Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie.       

       

2.   Partnerzy 

       -Zarząd Rejonowy Polskiego  Czerwonego Krzyża w Krośnie. 

 

3. Cel główny konkursu: 

Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV ze szczególnym uwzględnieniem ludzi 

młodych  w wieku   15-24 lat. 

 

Cele szczegółowe: 

- Poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród młodzieży gimnazjalnej. 

- Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych. 

- Przybliżenie najważniejszych wartości w życiu człowieka, w tym wartości                                 

związanych z życiem w rodzinie. 

- Rozpowszechnienie  postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV. 

- Rozwój umiejętności stosowania technik informatycznych przez gimnazjalistów. 

 

4. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych powiatu 

krośnieńskiego. 

 

5. Ramy czasowe: 

Konkurs trwa od 1 października 2010 r. do 20 listopada 2010 r. 

 

6. Zakres tematyczny: 

Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do celu głównego konkursu oraz 

jego tytułu. Praca powinna zawierać przekaz perswazyjny- zachęcający lub zniechęcający 

do określonych zachowań. 

 

7. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

• Do konkursu należy zgłaszać wykonane indywidualnie prezentacje multimedialne 

zawierające elementy graficzne powiązane z tekstem, nie zawierające gotowych 

szablonów projektów.  

• Maksymalna ilość slajdów- 20. 



• Prezentacja może zawierać rysunki,  zdjęcia w formacie JPG,  animacje,      

dźwięki itd. 

• Gotowe prezentacje należy przekazać na płycie CD-R. 

• Płyty powinny być opisane w następujący sposób: 

nazwa, adres, telefon i e-mail szkoły, 

imię i nazwisko, klasa autora, 

imię i nazwisko opiekuna. 

•      Do każdej pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego              

     dziecka,  które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie     

     (załącznik nr 1). 

8. Etapy konkursu: 

• Poziom szkolny 

                          -powołanie szkolnej komisji konkursowej, która wyłania najlepszą 1      

                           pracę i przesyła ją w terminie do 3 listopada 2010 r. (decyduje data   

                           stempla pocztowego) na adres organizatorów: 

                          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie 

                                                     ul.Kisielewskiego 12 

                                                         38-400 Krosno 

                                      Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia  

 

• Poziom powiatowy 

- ocena przesłanych prac przez komisję konkursową złożoną z   

przedstawicieli organizatorów -  do 10 listopada 2010 r., 

- uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród laureatom -                                                                                                                                             

 do 19 listopada 2010 r.(o miejscu i dokładnym terminie dyrektorzy   

szkół zostaną poinformowani przez organizatorów konkursu  

telefonicznie). 

 

9. Kryteria oceny: 

-zgodność z tematem i celem konkursu, 

-estetyka wykonania prezentacji, 

-czytelność treści merytorycznych, 

-wartość perswazyjnej przekazu, 

-forma informatyczna. 

 

 

10. Zasady  nagradzania: 

Nagrody dla laureatów miejsc I-III zostaną przyznane w dwóch kategoriach: 

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.  

Jury konkursu może przyznać także wyróżnienia.  


