REGULAMIN
XIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
dla młodzieży klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
„Porozmawiajmy o AIDS”

PATRONAT HONOROWY

1. Postanowienia ogólne
A. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie zwani dalej „Organizatorami” ogłaszają
konkurs plastyczny („konkurs”) dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Cele konkursu
A. Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS
wśród młodzieży klas gimnazjalnych i szkół
ponadgimnazjalnych, w tym:
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HIV
/AIDS,
- źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV,
- bezpiecznych zachowań,

ORGANIZATORZY

B. Kształtowanie właściwych postaw młodzieży w
stosunku do ludzi żyjących
z HIV i chorych na AIDS.
C.

Lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od
zachowań ryzykownych.

3. Przedmiot konkursu
Do konkursu można zgłaszać:
 prace wykonane tylko indywidualnie,
 prace wykonane w technikach : malarstwo,
rysunek, grafika i in.,
 format prac - A2 - A3,
 prace wykonane na planszach (papier lub
karton),
 każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.

4. Warunki konkursu
A. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas gimnazjalnych i szkół
ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego.
B. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które w sposób oczywisty będą nawiązywały
do problematyki HIV/AIDS.
C. Każda praca musi zostać opatrzona informacją zawierającą następujące dane:
 imię i nazwisko uczestnika, klasa,
 nazwę i adres szkoły z numerem telefonu,
 imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna,
 do pracy należy dołączyć wypełnioną „zgodę” uczestnika konkursu (załącznik 1 lub 2)
D. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie jej na następujących polach eksploatacji:
1) druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
2) bezterminową prezentację na stronie www.wsse.rzeszow.pl
3) rozpowszechnianie pracy plastycznej,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) prezentowanie pracy na wystawach stanowiących kontynuację konkursu.
E.

Regulamin i „zgoda” dostępne są na stronie internetowej www.wsse.rzeszow.pl
w zakładce Konkursy . Prace przesłane na Konkurs bez „zgody” nie będą brały udziału
w Konkursie.
Prace należy dostarczyć na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ; ul. Wierzbowa 16,

35-959 Rzeszów
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F.

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie zdjęć i wizerunku osób
uczestniczących w imprezach towarzyszących konkursowi.

5. Czas trwania konkursu
Czas trwania konkursu od 4 września do 20 listopada 2017 roku.
Prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do 20 listopada 2017 roku.
6. Nagrody w Konkursie
A. Jury Konkursu w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatorów, artysta plastyk
oceniać będzie nadesłane prace według następujących kryteriów:
 wartości plastyczne i oryginalność pracy,
 tematyka związana z celami konkursu.

B. W konkursie przyznane będą nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów.
C. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej do 1 grudnia 2017 roku.
D. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Wierzbowa 16, Rzeszów, tel. 17 85 22 111 wew. 311;
oswiata@wsse rzeszow.pl

