
    

 

 

KONKURS na logo i hasło warsztatów o tematyce HIV/AIDS 

 

Organizatorem konkursu jest  

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu, 

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole, 

Koordynatorem konkursu jest: 

• Aneta Anioł – Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu 

Imprezę organizacyjnie, rzeczowo i finansowo wspierają: 

• PSSE w Opolu ul. Krakowska 51, 45-018 Opole, 

• Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej, ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole, 

• Starostwo Powiatowe w Opolu, ul.1 Maja  29, 45-068 Opole, 

• Gmina Dobrzeń Wielki,  ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki 

CELE KONKURSU: 

• Wyposażenie uczestników w ogólną wiedzę dotyczącą HIV/AIDS oraz usystematyzowanie już 

posiadanej, 

• Kształtowanie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, 

•  Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Opola i 

powiatu opolskiego.  

2. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: 

• Konkurs na logo 

• Konkurs na hasło 

3. Przedmiotem konkursu jest praca : logo i/lub hasło warsztatów o tematyce HIV/AIDS 

wykonana techniką dowolną. Projekty mogą być wykonane odręcznie lub komputerowo.  

4. Placówka może zgłosić max. 3 indywidualne prace uczniów w każdej kategorii. 

5. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów.  

6. Format prac: maks. A4. 

7. Prace konkursowe wraz z załącznikiem  nr 1 – „Zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka na 

udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia” (F/IT/PT/PZ/01/02/02) lub 

załącznikiem nr 2 – „Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu” (F IT/ PT PZ 01 02 

03), wraz z dopiskiem: „Konkurs na logo i hasło warsztatów o tematyce HIV/AIDS”, należy 

dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 4 listopada 2022  r.  na adres Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. 

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 



zabezpieczonych prac zgłaszanych na Konkurs.  

9. Uczestnik zgłaszając pracę do konkursu oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania 

materiałem zgłoszonym do konkursu oraz przysługują mu autorskie prawa majątkowe do 

materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich. 

10. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora,  

a powstałych w związku z pracą zgłoszoną do konkursu i zawartych w niej treści oraz za 

ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

11. Uczestnik oświadcza, że praca nie brała udziału w innych konkursach.  

12. Poprzez przystąpienie do konkursu Uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem nagrodzenia 

zgłoszonej przez niego pracy, przenosi nieodpłatnie – z dniem ogłoszenia wyników konkursu – 

na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu,  autorskie prawa majątkowe 

do pracy. W analogicznym zakresie, do czasu ogłoszenia wyników konkursu, Uczestnik 

upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z przesłanej na konkurs pracy, w tym dla 

potrzeb realizacji celu konkursu, w szczególności jego oceny przez Jury konkursu. 

13. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w pkt. 12, Uczestnik wyraża zgodę na 

nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzoną pracą na 

wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia  4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

 z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w 

konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu, w 

szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).   

15. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanym w ust. 1 osobom, 

przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.  

16. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imieniem, nazwiskiem autora  oraz danymi 

szkoły, do której autor  uczęszcza.   

17. Prace niekompletne, źle opisane oraz bez zgody osoby dorosłej lub rodzica/opiekuna 

dziecka nie będą brane pod uwagę w ocenie. 

18. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatora.  

19. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:  

a) zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu,  

b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,  

c) wartość merytoryczną,  

d) wartość artystyczną,  

e) wartość techniczną.  

20. Dla najlepszych prac plastycznych ustanawia się nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną prace, 

które zostały najlepiej ocenione przez Jury Konkursu. 

21. Organizator dopuszcza wyróżnienie innych prac.  



22. Nagrody nie podlegają wymianie. 

23. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu oraz zostanie przesłana drogą mailową bezpośrednio do 

placówek w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 

24. Termin i miejsce uroczystej gali wręczenia nagród zostaną podane  do wiadomości wraz z listą 

laureatów. 

25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpowszechnienia prac plastycznych na stronach  

internetowych  oraz w trakcie akcji prozdrowotnych Powiatowej Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej w Opolu. 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Opolu tel. (77) 4428 507, tel. (77) 4428 509, lub adresem  e-mail: 

opz.psse.opole@sanepid.gov.pl .  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenia do Konkursu.  

4. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie 

będą wiążące i ostateczne.  

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

6. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za pracę emitowaną w mediach zgodnie  z 

postanowieniami Regulaminu.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z Laureatami Konkursu.        

 

UWAGA! 

Prace nie będą zwracane. Pozostaną w dyspozycji Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Opolu i będą 

wykorzystywane w działaniach informacyjno-edukacyjnych. 

 

Serdecznie zachęcamy  do wzięcia udziału w konkursie! 

 

Organizator 
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