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Regulamin Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych 

„Pomyślmy o HIV” 
 

I. HASŁO KONKURSU: „Pomyślmy o HIV”. 

II. ORGANIZATORZY KONKURSU: Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział 

Terenowy w Gdańsku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, Powiatowe 

Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne województwa pomorskiego. 

 

III. CELE KONKURSU:  

- promowanie zachowań zapobiegających zakażeniom HIV poprzez budowanie świadomości   

  młodych ludzi w obszarze ryzykownych zachowań; 

- utrwalanie postaw tolerancji wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS; 

- promowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz szacunku wobec siebie i innych; 

- integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej poprzez kontakt ze sztuką; 

 

IV. ADRESACI KONKURSU: 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. 

 

V. ZAKRES TEMATYCZNY:  

- przekazanie informacji dotyczących zasad profilaktyki HIV/AIDS; 

- niepewność młodego człowieka w obliczu sytuacji okołotestowej (z uwzględnieniem standardów   

  postępowania przed i po teście), 

- promowanie stałości uczuć, wierności, odpowiedzialnej inicjacji życia intymnego jako sposobu  

  ustrzeżenia się przed zakażeniem HIV; 

- propagowanie przekazu, że uzależnienia oraz AIDS dotyczą zwykłych ludzi, szczególnie tych, 

którzy dokonują niewłaściwych wyborów, często pod wpływem środków zmieniających 

świadomość (narkotyki, dopalacze, alkohol); 

- kształtowanie prawidłowych postaw wobec  osób żyjących z HIV i chorych na AIDS, ukazanie 

takich wartości jak: poczucie solidarności z innymi, odpowiedzialność za siebie  

i innych ludzi, przyjaźń, miłość, przywiązanie; 

- ukazanie psychospołecznych problemów osób zakażonych HIV i chorych  na AIDS; 

- przełamywanie stereotypu człowieka żyjącego z HIV jako osoby z marginesu społecznego; 

- HIV/AIDS a prawa człowieka. 
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VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W konkursie mogą brać udział grupy teatralne liczące maksymalnie 10 osób. 

2. Uczestnicy przygotowują autorskie scenariusze i ich inscenizacje teatralne zgodne z zakresem 

tematycznym konkursu. 

3. Uczestnicy przygotowują spektakl o w/w tematyce w dowolnej formie prezentacji, np. teatr 

żywego planu, teatr lalek, gra dramatyczna, pantomina, śpiewogra, monodram itp. 

            4. Czas spektaklu: do 15 minut. 

 

VII. PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU: 

1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

a) etap powiatowy 

b) etap wojewódzki 

2. Powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne w terminie do 1 grudnia 2015 roku przeprowadzą 

etap powiatowy Konkursu. 

3. Etap wojewódzki zorganizowany zostanie w dniu 10 grudnia 2015 roku w Sali Teatralnej NOT  

w Gdańsku. 

Etap powiatowy: 

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu na etapie powiatowym jest przesłanie pisemnego 

zgłoszenia do udziału w Przeglądzie na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa  

w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych - etap powiatowy” do właściwej 

terytorialnie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Ostateczny termin nadsyłania 

zgłoszeń – 16 października 2015 r. 

Termin rozstrzygnięcia etapu powiatowego - do 1 grudnia 2015r. 

Do etapu wojewódzkiego zostaje zakwalifikowany laureat I miejsca w etapie powiatowym. 

Koordynator etapu powiatowego zgłasza uczestnika – zwycięzcę Przeglądu do etapu 

wojewódzkiego na odpowiednim formularzu do dnia 4 grudnia 2015r. na adres e-mail: 

opz@wsse.gda.pl   

 

Etap wojewódzki: 
Przegląd odbędzie się w Sali Teatralnej NOT w Gdańsku w dniu 10 grudnia 2015 roku.  

O szczegółach wojewódzkiego finału Przeglądu laureaci etapów powiatowych zostaną 

powiadomieni pisemnie, mailem lub telefonicznie. 

 

VIII. OCENA I NAGRODY: 

1) Kryteria oceny inscenizacji teatralnych: 

• zgodność treści sztuki teatralnej z zakresem tematycznym regulaminu; 

• walory artystyczne i merytoryczne; 

• gra aktorska; 

• trafność argumentacji w promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki HIV/AIDS; 

• czas trwania sztuki; 

• oryginalność i spójność przedstawienia. 
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2) Nagrody dla laureatów zapewniają organizatorzy i współorganizatorzy w miarę 

posiadanych środków finansowych.  
 

Etap powiatowy nagrody za zajęcie: 

- I miejsca – udział w etapie wojewódzkim, dyplom 

- II miejsca – dyplom 

- III miejsca - dyplom 

 

Nagrody w etapie wojewódzkim: 

- I miejsce – statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe dla każdego z członków zespołu 

- II miejsce – statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe dla każdego z członków zespołu 

- III miejsce – statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe dla każdego z członków zespołu 

- wyróżnienie – statuetka, dyplom 

 -2 wyróżnienia indywidualne: za najlepszą grę aktorską oraz za najlepszy scenariusz – dyplom, 

nagroda rzeczowa. 

Ogólna wartość nagród na etapie wojewódzkim:  7.500,00 złotych. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany 

podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad Komisji Konkursowej. 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

2. Skład Komisji Konkursowej etapu wojewódzkiego zostanie podany do wiadomości uczestników 

do dnia 2 grudnia 2015 roku. 

3. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn. 

4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

5. W sytuacjach nie objętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

6. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w Konkursie. 

7. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa 

powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z 

Konkursu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez 

Uczestników. 

9. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczanie przez 

Organizatora wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych i medialnych. 

10. Informacji dodatkowych udziela ( imię i nazwisko koordynatora powiatowego, nazwa stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, adres, numer telefonu). 

 

Załączniki: 

 

-  „Karta zgłoszenia na Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych – etap powiatowy” – 

Załącznik Nr 1; 

- „Zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika niepełnoletniego” – Załącznik Nr 2; 

- „Oświadczenie uczestnika pełnoletniego” – Załącznik Nr 3; 

- „Karta zgłoszenia na Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych – etap wojewódzki” – 

Załącznik Nr 4. 

 

 


