REGULAMIN
OLIMPIADY WIEDZY NT. HIV/AIDS
ORGANIZATOR OLIMPIADY:
Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzesku

PATRONAT:
Starostwo Powiatowe w Brzesku

CEL OLIMPIADY:
Celem Olimpiady jest spopularyzowanie wiedzy młodzieŜy na temat zwalczania AIDS,
zapobiegania zakaŜeniom HIV oraz:
−

promowanie zdrowego stylu Ŝycia bez narkotyków, alkoholu oraz niedojrzałych
i nieodpowiedzialnych zachowań,

−

podwyŜszenie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliŜszych,

−

kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec osób Ŝyjących z HIV
i chorych na AIDS.

ADRESACI KONKURSU:
Uczniowie gimnazjum z terenu powiatu brzeskiego

ZAKRES TEMATYCZNY:
−

Pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV

−

Patogeneza zakaŜeń HIV

−

Drogi szerzenia się zakaŜeń HIV czynniki i okoliczności sprzyjające zakaŜeniom

−

Testowanie w kierunku HIV i próby leczenia

−

Objawy kliniczne w przebiegu zakaŜenia HIV i choroby AIDS
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−

Zapobieganie zakaŜeniom

−

HIV/AIDS a prawa człowieka

−

Organizacje i instytucje zajmujące się problematyką HIV/AIDS w Polsce

−

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w kraju i na świecie

ZADANIA DLA SZKOŁY UCZESTNICZĄCEJ W PROGRAMIE:
1. Szkoła przystępująca do programu zobowiązana jest do przeprowadzenia etapu szkolnego
Olimpiady oraz sporządzenia protokołu z jego przebiegu. Szkolny koordynator programu
obejmuje edukacją w w/w zakresie tematycznym uczniów co najmniej jednej klasy gimnazjum
oraz przeprowadza eliminacje szkolne /w formie testu bądź sprawdzianu opracowanego przez
nauczyciela/. Wyłonionego 1 laureata etapu szkolnego placówka zgłasza pisemnie do PSSE
w Brzesku, celem wzięcia udziału w Olimpiadzie Powiatowej.
2. Wraz ze zgłoszeniem ucznia, szkoła ma obowiązek przesłać na adres siedziby PSSE w
Brzesku 1 egzemplarz protokołu z przebiegu etapu szkolnego programu.
(Protokół winien zawierać następujące dane: liczbę uczniów objętych edukacją; imię i nazwisko
oraz stanowisko koordynatora szkolnego programu; datę przeprowadzenia eliminacji szkolnych;
liczbę uczniów objętych testem/sprawdzianem; imię i nazwisko laureata etapu szkolnego).

ZADANIA DLA UCZESTNIKÓW I PUNKTACJA:
1. Uczestnicy Powiatowej Olimpiady mają za zadanie pisemnie odpowiedzieć na pytania testowe
wielokrotnego wyboru.
Prace oceniane będą anonimowo.
2. Ustala się następujące zasady punktacji:
✔ odpowiedź prawidłowa
– 1 punkt,
✔ odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi
– 0 punktów.
3. Kryterium decydującym o przyznaniu nagród jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów
uzyskanych w etapie powiatowym Olimpiady.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
●
➢

●
➢

ETAP SZKOLNY OLIMPIADY:
uczniowie co najmniej jednej klasy gimnazjum (edukacja młodzieŜy w w/w zakresie
tematycznym, przeprowadzenie eliminacji szkolnych /w formie testu bądź sprawdzianu
opracowanego przez szkolnego koordynatora programu/, wyłonienie 1 laureata etapu
szkolnego);
ETAP POWIATOWY OLIMPIADY:
kaŜde gimnazjum moŜe zgłosić do etapu powiatowego 1 ucznia (laureata etapu szkolnego);
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TERMIN REALIZACJI:
●
➢

ETAP SZKOLNY OLIMPIADY:
dowolny, przed 20 listopada 2014 r.

●

ETAP POWIATOWY OLIMPIADY:

➢

w ramach „ŚWIATOWEGO DNIA AIDS”
( PSSE w Brzesku o dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia olimpiady powiatowej
poinformuje szkoły oddzielnym pismem).

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:
Pisemne zgłoszenie ucznia reprezentującego szkołę naleŜy przesłać na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Brzesku
ul. Okocimska 44
32-800 Brzesko
lub e-mailem: oz_brzesko@wsse.krakow.pl , bądź faxem na nr tel. 14 68 63 310
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2014 r.
(decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego)
Do zgłoszenia naleŜy ponadto dołączyć:
− 1 egzemplarz protokołu z przebiegu etapu szkolnego programu;
− zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło
18 roku Ŝycia
Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

SKŁAD KOMISJI:
1. Organizator powołuje jury 5-osobowe.

NAGRODY:
1. Nagrody funduje Starostwo Powiatowe w Brzesku.
2. Laureaci Olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy.
(PSSE w Brzesku o dokładnym miejscu i terminie rozdania nagród poinformuje szkoły
oddzielnym pismem).

3

PRZYKŁADOWA LITERATURA:
1. 100 pytań i odpowiedzi wokół AIDS – Michael Thomas Fard.
2. Choroby skóry i błon śluzowych w przebiegu zakaŜenia HIV i AIDS – Sławomir Majewski,
Iwona Rudnicka.
3. Wybór naleŜy do Ciebie – Poradnik dla młodzieŜy – Paweł Rosik SAC.
4. śyć z wirusem... Poradnik dla osób Ŝyjących z HIV – pod red. Ireny Głowaczewskiej.
5. NajwaŜniejsze pytania o HIV i AIDS – Aneta Cybula, Irena Głowaczewska, GraŜyna
Konieczny, Dorota Latarska, Anna Marzec-Bogusławska.
6. Strona internetowa Krajowego Centrum ds. AIDS
7. Strona internetowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -PZH

Test dotyczący wiedzy o HIV/AIDS i obejmuje podstawowe informacje, które są
ogólnodostępne m.in. w internecie, literaturze problemowej.

POZOSTAŁE USTALENIA:
1.

Uczestnicy Olimpiady poprzez fakt przystąpienia do niej, wyraŜają zgodę na wykorzystanie

przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Olimpiady, na warunkach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas
niniejszego konkursu jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) - Organizator.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Powiatowej Olimpiady
Wiedzy na temat HIV/AIDS.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu moŜe wprowadzić tylko Organizator Olimpiady,
o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
4. Organizator zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji niniejszego Regulaminu.
5. W sytuacjach nie objętych Regulaminem rozstrzyga powołana Komisja Konkursowa .
6. Organizator moŜe przerwać lub odwołać Olimpiadę bez podania przyczyny.

koordynator powiatowy Olimpiady
mgr inŜ. Barbara Jewiarz
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