
Załącznik  

         do uchwały Zarządu Nr 126/2019

         z dnia 30 października 2019 r. 

 

REGULAMIN 

POWIATOWEJ OLIMPIADY WIEDZY NA TEMAT HIV/AIDS  

pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” oraz konkursu na plakat 

promujący bezpieczne zachowania i odpowiedzialność w profilaktyce HIV/AIDS.  

 

1. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem olimpiady i konkursu jest Starostwo Powiatowe w Słupsku wspólnie z Powiatową 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Zespołem Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta  

w Słupsku. 

2. W olimpiadzie oraz konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych 

oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu słupskiego.  

3. Olimpiada i konkurs przeprowadzony będzie w jednej kategorii. 

2. Cel olimpiady: 

Celem olimpiady jest sprawdzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń wirusem HIV i choroby 

AIDS, uświadomienie zdrowotnych zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem, promowanie 

odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań 

zdrowotnych wśród młodzieży. 

3. Zakres tematyczny: 

Od uczestników olimpiady wymagana będzie znajomość wiedzy z zakresu: 

a) pochodzenia, budowy wirusa HIV; 

b) patogenezy zakażeń HIV; 

c) dróg zakażenia HIV, czynników i okoliczności sprzyjających zakażeniu; 

d) HIV/AIDS – fakty i mity;  

e) przebiegu zakażenia HIV (fazy, objawy; 

f) zachowań bezpiecznych i ryzykownych; 

g) diagnostyki w kierunku HIV; 

h) zasad postępowania i zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS; 

i) sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w kraju; 

j) chorób przenoszonych drogą płciową; 

k) zapobiegania zakażeniom HIV; 

l) praw człowieka w kontekście HIV/AIDS; 

m) stosowania środków ostrożności podczas udzielania pierwszej pomocy; 

n) organizacji i instytucji zajmujących się problematyką HIV i AIDS; 

o) problematyki zakażeń wertykalnych (matka-dziecko); 

p) uzależnień (narkomania, alkoholizm, inne środki psychoaktywne); 

r) testowania w kierunku HIV i próby leczenia. 

4. Terminy i miejsca przebiegu olimpiady: 

Olimpiada prowadzona będzie w dwóch etapach: 

a) etap szkolny -  do 23 listopada 2019 r. w szkołach powiatu słupskiego; 

b) etap powiatowy -   4 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali Zespołu Szkół Agrotechnicznych 

im. Władysława Reymonta przy ulicy Szczecińskiej 36 w Słupsku. 

 



5. Etap szkolny:  

Dyrektor szkoły wyznacza osobę odpowiedzialną za etap szkolny olimpiady. Do jej zadań należy: 

a) ustalenie sposobu przeprowadzenia olimpiady szkolnej; 

b) zapoznanie uczniów z regulaminem powiatowej olimpiady wiedzy na temat HIV/AIDS 

pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” oraz konkursu na hasło promujące 

bezpieczne zachowania i odpowiedzialność w profilaktyce HIV/AIDS; 

c) ułatwienie uczestnikom olimpiady i konkursu dostępu do materiałów informacyjnych,  

d) wyłonienie laureatów; 

e) sporządzenie dokumentacji z przebiegu etapu szkolnego olimpiady; 

f) zgłoszenie uczestników do etapu powiatowego.  

6. Etap powiatowy: 

Za organizację etapu powiatowego olimpiady odpowiedzialni są organizatorzy. Koordynatorami są: 

Jan Leonczuk - Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, tel. 59 84 18 552; 

Małgorzata Parol i Karolina Jagusiak - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku, 

ul. Piotra Skargi 8, tel. 59 84 31 291 (w 55), Grażyna Stępień - Zespół Szkół Agrotechnicznych 

im. Władysława Reymonta w Słupsku, ul. Szczecińska 36, tel. 59 845 64 48. 

Do zadań organizatorów należy: 

a) przeprowadzenie powiatowego etapu olimpiady, 

b) wyłonienie laureatów, 

c) sporządzenie dokumentacji z przebiegu etapu powiatowego olimpiady i konkursu, 

d) opublikowanie wyników olimpiady i konkursu na stronach internetowych organizatorów: 

www.powiat.slupsk.pl, psse.slupsk.pl, www.zsa.slupsk.pl, 

e) zorganizowanie uroczystego zakończenia olimpiady i konkursu.  

7. Warunki uczestnictwa w etapie powiatowym olimpiady: 

Udział w etapie powiatowym olimpiady wiedzy na temat HIV/AIDS wezmą szkoły, które 

do 28 listopada 2019 r. zgłoszą po 2 uczniów - laureatów etapu szkolnego. Zgłoszenia, zgodnie 

z wzorem (w załączeniu), należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Szarych Szeregów 14, 

76-200 Słupsk, z dopiskiem: „Olimpiada HIV/AIDS”.  

8. Przebieg etapu powiatowego olimpiady: 

a) test – punktacja 

Uczestnicy olimpiady mają za zadanie rozwiązać test składający się z 35 pytań zamkniętych. Czas 

na rozwiązanie testu wynosi 45 minut. Pytania zamknięte są wielokrotnego wyboru (jedno pytanie 

może zawierać 1, 2 lub 3 prawidłowe odpowiedzi). Za każdą prawidłową odpowiedź, 

uwzględniającą spośród możliwych wszystkie odpowiedzi prawidłowe, przyznany będzie 1 punkt. 

Za odpowiedź częściowo prawidłową punkty nie będą przyznawane. O zajętym miejscu decyduje 

suma punktów.  

b) Komisja 

Rozwiązane testy przez uczestników olimpiady oceni komisja powołana przez Zarząd Powiatu 

Słupskiego. W przypadku równej liczby punktów osiągniętych przez najlepszych uczestników 

zostanie przeprowadzona dogrywka na zasadach określonych przez komisję. W przypadku 

wątpliwości związanych z oceną testów głos rozstrzygający należy do przewodniczącego komisji. 

Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Z przebiegu olimpiady komisja sporządzi protokół, 

pod którym podpisy składają przewodniczący i wszyscy jej członkowie.  

 

 

http://www.powiat.slupsk.pl/
http://psse.slupsk.pl/
http://www.zsa.slupsk.pl/


9. Nagrody:  

1. Laureatom olimpiady (testu) organizatorzy przyznają nagrody w postaci bonów podarunkowych 

o wartości: 

za I miejsce - 250,00 złotych 

za II miejsce - 200,00 złotych 

za III miejsce - 150,00 złotych. 

2. Łączna wartość nagród wynosi 600 złotych. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.  

4. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną. 

 

Olimpiadzie towarzyszyć będzie KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY BEZPIECZNE 

ZACHOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PROFILAKTYCE HIV/AIDS.  

1. Cel konkursu: 

Głównym celem konkursu jest promowanie i propagowanie wśród młodzieży postaw społecznych 

ważnych w profilaktyce HIV/AIDS oraz zachęcenie uczestników konkursu do przygotowania 

kreatywnych, oryginalnych i estetycznych prac z czytelnym przekazem, które zwracać będą uwagę 

na skutki zdrowotne ryzykownych zachowań. 

2. Cele szczegółowe: 

1. Podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu HIV/AIDS. 

2. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 

3. Uświadomienie ważności problemu i dotarcie do rzetelnej informacji na temat konsekwencji 

zachowań ryzykownych. 

4. Zwiększenie umiejętności oceny zachowań ryzykownych i bezpiecznych w profilaktyce zakażeń 

HIV/AIDS. 

3. Warunki konkursu: 

1. Plakat może być wykonany dowolną techniką, powinien mieć format A3 i być zgodny z tematem 

konkursu.  

2. Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia, zgodnie z wzorem (w załączeniu) należy przesłać 

do dnia 28 listopada br. na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, 

z dopiskiem: „Olimpiada HIV/AIDS”- konkurs) lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi 

Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Słupsku. 

3. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorskie, nigdzie nieprezentowane 

i niepublikowane. 

4. Zasady konkursu: 

1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden plakat (nie dopuszcza się prac grupowych);  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nagrodzonych prac oraz ich publicznej 

ekspozycji; 

3. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu; 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z zasadami etyki 

lub z innych względów, sprawiających, że nie będą nadawały się one do publicznej prezentacji;  

5. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu zgłoszenie winno być podpisane przez 

jednego z rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika. 

5. Ocena prac: 

Prace oceniane będą pod względem czytelności przekazu, wymowy edukacyjno-zdrowotnej, 

oryginalności oraz zgodności z tematyką konkursu. W przypadku wątpliwości związanych z oceną 

prac konkursowych głos rozstrzygający należy do przewodniczącego komisji. Od decyzji komisji 

nie przysługuje odwołanie. Z przebiegu konkursu komisja sporządzi protokół, pod którym podpisy 

składają przewodniczący i wszyscy jej członkowie.  



6. Nagrody:  

1. Laureatom konkursu na plakat promujący bezpieczne zachowania i odpowiedzialność 

w profilaktyce HIV/AIDS organizatorzy przyznają nagrody w postaci bonów podarunkowych 

o wartości: 

za I miejsce - 250,00 złotych 

za II miejsce - 200,00 złotych 

za III miejsce - 150,00 złotych. 

2. Łączna wartość nagród wynosi 600 złotych. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.  

4. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną. 

5. Komisja może dodatkowo wyróżnić niektóre prace złożone w konkursie.  

7. Podsumowanie olimpiady i konkursu: 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom olimpiady i konkursu odbędzie się 4 grudnia 2019 r. 

ok. godz. 13.30 w sali Zespołu Szkół Agrotechnicznych  przy ulicy Szczecińskiej 36 w Słupsku 

8. Ustalenia końcowe: 

a) Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestnikom i ich opiekunom; 

b) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Powiatowej Olimpiady 

Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” oraz 

konkursu na plakat promujący bezpieczne zachowania i odpowiedzialność w profilaktyce 

HIV/AIDS; 

c) Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy; 

d) Uczestnicy olimpiady i konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów 

swoich danych osobowych (imię i nazwisko, klasa nazwa i adres szkoły) dla potrzeb 

przeprowadzonej olimpiady i konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1000).  

e) Testy olimpiady będą przechowywane w siedzibie organizatora przez 30 dni od momentu 

wyłonienia laureatów i po tym czasie zostaną zniszczone natomiast plakaty będą 

wykorzystywane w działaniach promocyjnych powiatu słupskiego.  

W zakresie związanym z realizacją olimpiady i konkursu, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem  

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, 

Organizator wypełnia obowiązki, w tym informacyjne oraz odbiera stosowne oświadczenia osób, 

których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 4 04.05.2016 i z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1000).  

Materiały pomocnicze: 

Materiały pomocnicze można znaleźć na stronie internetowej: 

www.aids.gov.pl. 

Załączniki: 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w powiatowej olimpiadzie wiedzy na temat HIV/AIDS „Nie daj szansy AIDS 

- młodzi bez HIV” oraz w konkursie na plakat promujący bezpieczne zachowania i odpowiedzialność 

w profilaktyce HIV/AIDS.  

               ORGANIZATORZY 

 

 

 



 

................................................... 
           pieczęć nagłówkowa szkoły 

 

Załącznik do Regulaminu Powiatowej Olimpiady Wiedzy 

na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi 

bez HIV” oraz konkursu na plakat promujący bezpieczne 

zachowania i odpowiedzialność w profilaktyce HIV/AIDS  

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

W POWIATOWEJ OLIMPIADZIE WIEDZY NA TEMAT HIV/AIDS  

„Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” oraz w konkursie na plakat promujący 

bezpieczne zachowania i odpowiedzialność w profilaktyce HIV/AIDS. 

1. Uczestnicy olimpiady wiedzy na temat HIV/AIDS: 

    Imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, szkoła: 
 

1) ......................................................................................................................................................... 

    ……………………………………………………………………………………………………. 

2) ......................................................................................................................................................... 

     …………………………………………………………………………………………………… 

2. Uczestnicy konkursu na plakat promocyjny: 

    Imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, szkoła: 
 

1) ……………………………………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................. 

3. Imię i nazwisko, telefon kontaktowy koordynatora szkolnego olimpiady, konkursu*: 

................................................................................................................................................................ 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo (moje/córki/syna/podopiecznego*)  w Powiatowej Olimpiadzie 

Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”/ konkursie na plakat promujący 

bezpieczne zachowania i odpowiedzialność w profilaktyce HIVAIDS*, zapoznałam(em) się zapisami regulaminu 

i akceptuję wszystkie jego ustalenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/córki/syna/podopiecznego* danych osobowych (imię 

i nazwisko, wizerunek, szkoła, klasa) dla celów niezbędnych do przeprowadzenia olimpiady/konkursu, 

w tym wręczenia nagród, opublikowania wyników na stronach internetowych organizatorów oraz w mediach.  

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

...............................................      ………………………………………..  

Data i podpis pełnoletniego uczestnika    

olimpiady/konkursu                        Data i podpis koordynatora szkolnego 
 

………………………………………………. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

(w przypadku niepełnoletniego uczestnika olimpiady/konkursu) 



Klauzula informacyjna: 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

1) Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Starosta Słupski z siedzibą w Słupsku, 

ul. Szarych Szeregów 14; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Słupsku możliwy jest 

pod numerem telefonu 59 84 18 557 lub adresem e-mail: oin@powiat.slupsk.pl; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS 

oraz konkursu na plakat promujący bezpieczne zachowania i odpowiedzialność w profilaktyce HIV/AIDS -  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji olimpiady/konkursu; 

5) Dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, 

że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa;  

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w olimpiadzie/konkursie. 

 

 

 

...............................................      ………………………………………..  

Data i podpis pełnoletniego uczestnika olimpiady/konkursu                   Data i podpis koordynatora szkolnego 
 

 

 

 

………………………………………………. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

(w przypadku niepełnoletniego uczestnika 

olimpiady/konkursu) 

 

 
 

 

 


