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REGULAMIN KONKURSU NA ULOTKĘ 
„Dbam o życie” 

2019 
 

1. Celem konkursu jest: 

• upowszechnienie wiedzy o zapobieganiu zakażeniom HIV wśród młodzieży szkół 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, 

• uświadomienie ryzykownych zachowań prowadzących do zakażeń HIV; 

• zmotywowanie młodzieży do poszerzania wiedzy na temat HIV; 

• umożliwienie zaprezentowania zdobytej wiedzy,  

• kształtowanie empatii młodzieży wobec osób zakażonych HIV oraz chorych 
na AIDS, 

• obalanie mitów związanych z zakażeniami HIV. 
 

2. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława 
Chrobrego we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław. Konkurs jest 
finansowany przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich w ramach konkursu 
„Granty 2019” oraz w ramach kampanii edukacyjnej dot. chorób przenoszonych drogą 
płciową organizowanej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. 
 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów i uczennic wrocławskich szkół 
ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych. 

 
4. XIV edycja Konkursu trwa od 16 września do 26 listopada 2019 r. 

 
5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ulotki zawierającej najważniejsze, mające 

praktyczne znaczenie informacji na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób 
przenoszonych drogą płciową, skierowanej do osób w wieku 15-20 lat. Objętość ulotki 
nie powinna przekraczać dwóch stron A4. Ulotkę należy przygotować w formie 
papierowej. Prace zawierające błędy merytoryczne będą dyskwalifikowane. Do pracy 
konkursowej należy dołączyć kopertę zawierającą godło autora, imię i nazwisko 
autora, nazwę szkoły do której uczęszcza autor, dane kontaktowe do autora lub jego 
opiekuna prawnego (telefon kontaktowy lub adres e-mail). Godło autora należy 
umieścić także na pracy konkursowej.  

 

6. Zgłoszenie do konkursu powinno obejmować: 
a) pracę konkursową spełniającą kryteria opisane w pkt. 5 niniejszego regulaminu; 

b) formularz uczestnika, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu; 

c) zgodę na publikację danych osobowych laureatów konkursu na stronie 

internetowej placówki www.lo12.wroc.pl – wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie 

wpływa na udział w konkursie. W przypadku braku wyrażenia zgody uczestnik 

zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub za pomocą e-mail.  

 

7. Każdy uczestnik musi dostarczyć pracę osobiście lub wysłać na adres Liceum 
Ogólnokształcące nr XII we Wrocławiu, plac Orląt Lwowskich 2a, 50-605 Wrocławia.  

http://www.lo12.wroc.pl/
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8. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową składającą się z osób wskazanych 

bądź zaproszonych przez Dyrektora LO XII.  
 

9. Finał konkursu odbędzie się 26 listopada o godz. 14.30 w gmachu LO XII. 7 
wytypowanych wstępnie ulotek (najlepszych ze względu na zawartość merytoryczną i 
siłę przekazu) weźmie udział w finale. Zostaną one zeskanowane i autorzy 
przedstawią je publiczności (otrzymają na to nie więcej niż 3 minuty – po tym czasie 
prezentacja zostanie przerwana). Zostaną przyznane i wręczone nagrody jury oraz 
jedna nagroda publiczności. 

 

10. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich oraz Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.  

 

11. Lista finalistek i finalistów, którzy wyrazili na to zgodę, ukaże się na stronie 
www.lo12.wroc.pl 14 listopada 2019. 
  

12. Z przebiegu prac Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. Odpis z 
protokołu, w terminie do dnia 20 grudnia 2019r. zostanie umieszczony na stronie 
internetowej LO XII: www.lo12.wroc.pl.  
 

13. Wręczenie nagród odbędzie się 26 listopada 2019r. o godz. 14.30 w gmachu LO XII we 
Wrocławiu. 
 

14. Nagrodzone prace zostaną przedstawione podczas konferencji Wrocławski test na 
HIV 2 grudnia 2019, w godz. 8.00-14.00. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża 
nieodpłatną zgodę o opublikowanie pracy na wystawie pokonkursowej we 
wskazanym powyżej dniu oraz godzinie.  
 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo i nieczytelnie podane 
dane, które uniemożliwiają kontakt z laureatem, któremu przyznano nagrodę.  
 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, o czym powiadomienia 
zostaną wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili się uprzednio do udziału w konkursie lub 
informacja taka umieszczona zostanie na stronie www Organizatora. 
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