
„DBAM O ŻYCIE” - KONKURS NA PLAKAT 

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu ogłasza konkurs dla uczennic i 

uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na plakat.  

Konkurs jest realizowany i finansowany w ramach grantu Zdrowych Miast Polskich oraz kampanii edukacyjnej 

dot. HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, organizowanej przez Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONANIE PLAKATU PROMUJĄCEGO BADANIA NA 

OBECNOŚĆ WIRUSA HIV, ADRESOWANEGO DO KOBIET W CIĄŻY I PRZYSZŁYCH 

RODZICÓW. 

Można przygotować plakat artystyczny albo edukacyjny – będą one oceniane oddzielnie. 

Plakaty można wykonywać dowolną techniką  na arkuszu formatu A2. Należy je przesłać lub dostarczyć 

osobiście (od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 20.00) do gmachu LO XII, plac Orląt Lwowskich 2a, 53-

605 Wrocław. Każdy plakat powinien być oznaczony godłem autora, to samo godło proszę umieścić 

na kopercie, w której znajdą się dane autora (imię i nazwisko, szkoła, numer telefonu, nazwisko 

nauczyciela-opiekuna) oraz zgody: na przetwarzanie danych na potrzeby konkursu, upowszechnianie 

wizerunku i na udział w konkursie (podpisane przez pełnoletnich uczniów lub przez opiekuna 

prawnego).  

Bardzo prosimy o korzystanie z informacji merytorycznych zawartych w załączonej ulotce 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZAKAŻENIACH HIV. Błędy merytoryczne dyskwalifikują 

pracę. 

Termin nadsyłania prac: do 30 października 2019. 

Finał konkursu odbędzie się 26 listopada o 14.30 w gmachu LO XII. Lista finalistek i finalistów ukaże się na 

stronach: www.lo12.wroc.pl  14 listopada 2019. Wszystkie plakaty zostaną przedstawione na wystawie w LO 

XII, a 10 najciekawszych wyświetlimy na ekranie. Zostaną przyznane i wręczone nagrody jury i jedna nagroda 

publiczności,  ufundowane przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich oraz Urząd Miejski Wrocławia.  

Najciekawsze plakaty zostaną pokazane podczas konferencji Wrocławski test na HIV 3 grudnia 2019. 

 

Więcej informacji: Renata Gąsior, tel. 60 50 60 334, M. Wyczałkowska, tel.: 502 30 58 56 

Regulamin konkursu i formularz zgody na udział, przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku znajdują się na 

www.lo12.wroc.pl . 
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