
Regulamin konkursu wiedzy  Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu profilaktyki 
zakażeń HIV/AIDS  „Olimpiada wiedzy HIV/AIDS” 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Tytuł:  Konkurs wiedzy  pod hasłem ,,Olimpiada wiedzy HIV/AIDS” w ramach realizacji 
Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażaniom HIV. 
2. Organizator: 
Organizatorem konkursu jest Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 
Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu.  
Współorganizatorem   konkursu jest: 

-  Wydział Spraw Społecznych, Urzędu  Miasta w Szczecinie.  

- Zespół szkół Sportowych ul. Małopolska 22 w Sczecinie 

3. Koordynatorzy konkursu: dyrektorzy  nauczyciele , koordynatorzy programów 
prozdrowotnych szkół podstawowych kl. VII- VIII i Szkół Ponadpodstawowych  I-II z terenu 
miasta Szczecin. 
Koordynator konkursu z danej placówki   odpowiada za rozpropagowanie konkursu, w tym za 
umieszczenie regulaminu konkursu wraz z Załącznikami nr 1 i 2 na stronie internetowej 
Szkoły  
4.Uczestnicy konkursu.  

Rywalizacja konkursowa odbywa się w  2  kategoriach wiekowych. Uczestnikami konkursu 
może być młodzież uczęszczająca  do szkół podstawowych ( uczniowie  kl. VII- VIII ) i młodzież 
uczęszczająca  do szkół ponadpodstawowych ( uczniowie kl. I-II) 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny.  
§ 2 

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 
1.Celem głównym konkursu jest  zdobycie wiedzy dotyczącej HIV/AIDS, wyrobienie trwałych 
nawyków dbania o własne zdrowie, promowanie profilaktyki zakażenia HIV /AIDS. 

2. Tematyka konkursu:  przygotowaniach do eliminacji należy uwzględnić następującą 
tematykę:  

- pochodzenie , budowa i biologia wirusa,  

- patogeneza zakażeń HIV,  

-  drogi szerzenia się zakażeń HIV, czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniu,  

- choroby przenoszone drogą płciową; 

- objawy kliniczne, przebieg zakażeń HIV i AIDS; 

- zapobieganie zakażeniom; 



- HIV, AIDS a prawa człowieka; 

- psychospołeczne problemy zakażonych HIV i chorych na AIDS; 

- opieka nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS; 

- organizacje i instytucje zajmujące się problematyką HIV i AIDS w Polsce oraz na własnym 
terenie. 

§ 3 
ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie:  
Warunkiem Uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 –oraz  zgody przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie załącznik 
nr 2 osobno dla każdego z uczestników.  

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
swoich testów   przez organizatora konkursu do działań profilaktycznych i przetwarzania 
danych osobowych, wyłącznie na potrzeby organizowanego konkursu „Olimpiada wiedzy 
HIV/AIDS ” oraz programu „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażaniom 
HIV”.  

3. W momencie przekazania testu konkursowego  do PSSE w Szczecinie, uczestnik zgodnie z 
oświadczeniem zawartym w załączniku nr 2 do Regulaminu, przenosi na  Organizatora 
autorskie prawa majątkowe na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone co do 
terytorium i kanału, wykorzystywanie przez niego testu z konkursu wiedzy .  

§ 4 

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Czas trwania konkursu od 15 listopada 2022  do 1 grudnia  2022r.  

2. Konkurs winien odbywać się systemem: 

a) etap szkolny   do  25.11.2022r. 

- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe  z terenu miasta Szczecin  wytypują po 2 osoby , 
które wezmą udział w etapie powiatowym.  
 b)  etap powiatowy 01.12.2022  
-  w eliminacjach powiatowych  biorą udział dwie  osoby, które  uzyskają najwyższą 
punktację w eliminacjach szkolnych, 
- etap powiatowy polega na indywidualnym rozwiązaniu testu wiedzy przez  zgłoszonych 
uczniów (indywidualnie)  



- zagadnienia testu odnoszą się do tematyki konkursu.  
- testy  konkursowe opracowuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie . 
- test składa się z 40 pytań. Maksymalny czas na wypełnienie testu wynosi 45 minut. 
 - test przeprowadza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie ( komisja 
konkursowa)  
- test uczestnicy wypełniają przez zaznaczenie jednej prawidłowej odpowiedzi. 
- za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za brak odpowiedzi lub 
odpowiedź błędną - zero punktów, za wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi uczestnik 
otrzymuje zero punktów  
- wszystkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne.  
- uczestnicy rozwiązują testy samodzielnie.  
- w czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy naukowych, 
elektronicznego sprzętu służącego do gromadzenia lub przekazywania danych oraz 
porozumiewać się ze sobą i innymi osobami.  
- przekroczenie powyższego zakazu skutkować będzie wykluczeniem z konkursu przez komisję   
konkursu. 

3.  Terminy realizacji poszczególnych etapów  
- Etap szkolny   do 25.11.2022r. 

- Etap powiatowy odbędzie się 1.12.22 o godz. 10:00  

4. Miejsce konkursu –  Zespół Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22  w Szczecinie  

5. Zgłaszanie uczestników: 

a)Dyrektor szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zgłasza dwóch uczestników do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: 

- telefonicznie: pod numerem tel. 091 484-93-51 wew . 61  kom. 737166506 w godzinach od 
7:30 do 10:00. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Szczecinie 

-  lub drogą elektroniczna :  pz.psse.szczecin@sanepid.gov.pl 

b). Termin zgłaszania uczestników : do 28.11.2022r. 

§ 5 
SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Komisję konkursową powołuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.  

2. Liczba członków komisji konkursowej nie może być mniejsza niż 3 osoby;  

3. Przewodniczącego komisji konkursowej wyłaniają (ze swojego składu) członkowie komisji;  



4. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, co do której istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do jej bezstronności.  

§ 6 
KRYTERIA OCENY 

1. Komisja konkursowa dokonuje oceny prac na właściwych formularzach:  
a) „Protokół z narady komisji konkursowej;  

b) „Formularz oceny testów wiedzy ”.  
2. Kryteria oceny prac: poprawnie wykonanie testów, gdzie za każdą poprawną odpowiedź 
zostanie przyznany 1 pkt. 
3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

§ 7 
Pozostałe ustalenia 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu;  
2. O wyniku konkursu stanowi wyłącznie protokół z narady komisji konkursowej;  
4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej;  
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym 
uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej;  
6. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs z uwagi na sytuację epidemiologiczną. 

§ 8 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 01.12.2022r w Zespole Szkół 
Sportowych ul. Małopolska 22 w Szczecinie . 

2. Nagrody rzeczowe oraz dyplom za uczestnictwo w konkursie przyznane zostaną dla 
uczestników za zajęcie I, II, III miejsca. Dodatkowo dopuszcza się przyznanie wyróżnień.  

3. Nagrody laureatów będą do odbioru w siedzibie Powiatowej  Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecinie lub zostaną przekazane do placówek.  Inne sposoby 
przekazania nagród mogą być ustalone telefonicznie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.  

§ 9 
Załączniki do regulaminu 

1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1);  
2. Zgoda przedstawiciela na udział w konkursie (załącznik nr 2);  
3. Formularz oceny testu konkursowego (załącznik nr 3);  
4. Protokół z narady komisji konkursowej (załącznik nr 4). 

Klauzula informacyjna 
Organizator konkursu informuje, że: 



1. administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego 
dziecka jest  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Szczecinie przy ul. W. 
Pola 6  zwany dalej Administratorem;  
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Mirosława Kwiatkowska, z którym można 
się skontaktować pod adresem e-mail: m.kwiatkowska@psse.szczecin.pl;  
3. Pani/Pana dane osobowe oraz małoletniego dziecka przetwarzane będą w ściśle 
określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji czynności związanych z 
konkursem „ Zdrowy uśmiech” i wykorzystaniem dostarczonych prac;  
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane 
osobowe oraz małoletniego dziecka mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 
być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych oraz małoletniego dziecka, w 
uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym 
koordynatorzy i partnerzy przedsięwzięcia;  
5. Pani/Pana dane osobowe oraz małoletniego dziecka będą przetwarzane na podstawie 
przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 
3, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej;  
6. posiada Pani/Pan prawo do:  
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

-  przenoszenia danych,  

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 , 00-193Warszawa, hnps://uodo.gov.pl/pl/p/
kontakt 
Administrator  jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie,  kopię 
danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci 
się osoba której dane dotyczą, Administrator będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów 
administracyjnych.  


