
 
 

 

 

Regulamin XIV TURNIEJU WIEDZY O AIDS 

„AIDS może dopaść każdego”  

z dnia 12.11.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Bez względu na to 

jak się ubierasz, 

jakiej słuchasz muzyki, 

czy masz długie, czy krótkie włosy 

w dowolnym kolorze, 

gdzie mieszkasz i z kim się przyjaźnisz,                              

bez względu na to, o czym marzysz 

i jaka czeka Cię przyszłość, 

daj sobie szansę na życie bez HIVa 

na życie bez AIDS 
myślisz, że to Ciebie nie dotyczy 

naprawdę myślisz, że to Ciebie nie dotyczy??? 
 

tysiące 

    osób każdego dnia, na całym świecie 

    nieświadomie zakaża się HIV 
 

kilkanaście milionów 

   osób na całym świecie zmarło na AIDS 
 

Kiedyś myśleli, że to ich nie spotka… 

Zastanów się, zdecyduj... Nie daj szansy AIDS 
 

Pamiętaj - AIDS może dopaść każdego 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

I. O konkursie 

Organizatorem Konkursu jest SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 10 WE 

WROCŁAWIU. Konkurs jest skierowany do uczniów i wychowanków placówek specjalnych, które należą 

do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Konkurs obywa się w ramach zadania 

publicznego pn. „ORGANIZACJA I RELIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, 

W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH 

ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt został zgłoszony oraz oceniony pozytywnie w ramach  KONKURSU 

NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI ZDROWIA WE WROCŁAWIU.  

 

II. Szczegóły konkursu 

1. Zasady przeprowadzenia Turnieju: 

W  turnieju  biorą  udział  dwa 2-osobowe zespoły  reprezentujące  placówkę. Uczestnicy  będą  wykonywać  

zadania  o różnym stopniu trudności  ( 4 poziomy ) w  zależności  od  swoich  możliwości  intelektualnych 

i wieku.  

 Poziom I -  wychowankowie MOS, MOW, ZS nr 12  

 Poziom II  -  uczniowie Szkoły Branżowej, ZS nr 12   

 Poziom III -  uczniowie SP Specjalnej ( kl. VII-VIII ) 

 Poziom IV -  uczniowie SP Specjalnej ( kl. IV-VI ) 

 

2. Turniej będzie składał się z 2 części:  

 test pisemny i zadania praktyczne   

 konkurs plastyczny - plakat dotyczący tematyki HIV/AIDS - „AIDS może dopaść każdego”   

 

3. Koordynator programu powołuje  komisję  konkursową - jury (minimum trzy osoby),  która 

wyłoni  laureatów Turnieju w każdej z 2 części.   

4. Liczba wyróżnień wg uznania komisji konkursowej. 

5. Rodzaj nagród: nagrody rzeczowe dla laureatów Turnieju, dyplomy uznania, wyróżnienia. 

6. Założenia organizacyjne: 

     Termin Turnieju –  3.12.2019 r. ( wtorek ), w godz.  930 - 1230 

       Miejsce  –  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 10 

                     ul. Parkowa 27 we Wrocławiu. 

7. Zgłoszenia  zespołów biorących udział  w  turnieju  należy  przesyłać do SOS-W nr 10 do dnia 26.11.19 

r. do p. Małgorzaty Nadorożnej (drogą mailową) lub faxem 71 345 90 36. W zgłoszeniach należy 

podać: nazwę placówki, imię i nazwisko opiekuna,  imiona i nazwiska uczestników, ich wiek i szkołę 

do której uczęszczają.  

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

wykorzystania wizerunku uczestników oraz prac konkursowych na stronie internetowej SOS-W nr 10 

i Fundacji Rossa, oraz popularyzacji zdjęć z konkursu w prezentacjach multimedialnych 



 
 

 

 

i wystawowych. Organizator  nie będzie udostępniał nazwisk uczestników, będzie wykorzystywał 

tylko nazwę szkoły/placówki wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.  

9. Od uczestników konkursu wymaga się wiedzy w zakresie: 

 pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV 

 patogeneza zakażeń HIV, 

 drogi szerzenia się zakażeń HIV,  

 czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniom, 

 choroby przenoszone drogą płciową, 

 objawy kliniczne w przebiegu zakażenia HIV/AIDS, 

 zapobieganie zakażeniom, 

 HIV/AIDS a prawa człowieka, 

 psychospołeczne problemy osób zarażonych HIV i chorych na AIDS, 

 środki zmieniające świadomość – narkotyki, alkohol a HIV/AIDS, 

 opieka nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, 

 organizacje i instytucje zajmujące się problematyką uzależnień (narkotyki, alkohol), 

HIV/AIDS w Polsce. 

 

III. Koordynator i osoba kontaktowa 

Koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Nadorożna, e-mail: malgorzata.nador@interia.pl. 

 

IV. Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu są uczniowie i wychowankowie placówek należących do Wrocławskiej Sieci Szkół  

i Przedszkoli Promujących Zdrowie (V grupa Ośrodków Promujących Zdrowie). 

 

V. Cel projektu 

Głównym celem jest eliminowanie możliwości zakażeń wirusem HIV wśród wychowanków ośrodków, 

ukształtowanie u młodzieży takiego myślenia oraz takich postaw prozdrowotnych, które są konieczne dla 

zapewnienia, bezpiecznej i zdrowej przyszłości dla nich samych i dla ich otoczenia. 

Cele szczegółowe: 

 Podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS i innych chorobach przenoszonych drogą płciową (STD). 

 Kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV i STD. 

 Kształtowanie postawy tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. 

 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie. 

 Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. 

 Zintegrowanie środowiska. 

 

VII. Finansowanie Konkursu 
Konkurs finansowany jest ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania pn. ORGANIZACJA 

I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU 

WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJACYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie 

z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ 

„ROSA”.  
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