
REGULAMIN 
 
 
 
Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS  w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego pod honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Łódzkiego i Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w Łodzi. 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.  

1. Organizatorami Wojewódzkiej Olimpiady   Wiedzy o HIV/AIDS, zwanej dalej Olimpiadą, 

są Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi – Oddział Promocji Zdrowia 

i Oświaty Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Wodnej 40 w Łodzi oraz Regionalne Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi z siedzibą przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi. 

2. Celem Olimpiady jest spopularyzowanie wiedzy młodzieży z zakresu profilaktyki 

HIV/AIDS i innych chorób zakaźnych, przenoszonych drogą płciową  wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu B i C, oraz:  

 promowanie zdrowego stylu życia bez narkotyków, alkoholu oraz niedojrzałych  

i nieodpowiedzialnych zachowań, 

 wykształcenie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych, 

 kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec osób żyjących z HIV  

i chorych na AIDS. 

3. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa 

łódzkiego, zwanych dalej Uczestnikami Olimpiady. 

4. Olimpiada przebiegać będzie w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. 

A. Etapy powiatowe odbędą się jednego dnia o tej samej godzinie. Zaplanowany 

termin: 6 listopada 2018 r. godz. 1000. O miejscu przeprowadzenia Olimpiady 

Uczestnicy zostaną powiadomieni. 

B. Etap wojewódzki Olimpiady zostanie przeprowadzony w dniu 30 listopada 

2018 roku. Miejsce przeprowadzenia finału wojewódzkiego Olimpiady wskażą 

Organizatorzy.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Olimpiadzie 

Uczestników, których zgłoszenie wpłynęło po terminie, lub którzy nie spełniają wymogów 

niniejszego Regulaminu. 

6. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. 



7. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników etapów powiatowych i etapu 

wojewódzkiego Olimpiady. 

8. Zakres tematyczny Olimpiady stanowi załącznik nr 5. 

 
 

Postanowienia specjalne dotyczące zasad przeprowadzenia 
Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. 

 
§ 2.  

1. Formuła Olimpiady zakłada zgłaszanie do uczestnictwa w niej 2 – osobowych Zespołów 

uczniów, zwanych dalej Zespołami. 

2. Wnioskodawca może zgłosić do udziału w Olimpiadzie maksymalnie trzy Zespoły. 

W przypadku większej liczby uczniów chętnych do udziału w Olimpiadzie placówka 

szkolna, we własnym zakresie, wyłoni trzy najlepsze Zespoły. 

3. Wnioskodawcą zgłaszającym Zespoły uczniów do Olimpiady jest: szkoła 

ponadgimnazjalna z terenu województwa łódzkiego, reprezentowana przez Dyrektora 

placówki lub jego Zastępcę.  

4. Deklarację uczestnictwa w Olimpiadzie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Czytelnie wypełnione deklaracje należy złożyć do Oddziału Promocji Zdrowia  

i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi,  

ul. Wodna 40, 90 – 046 Łódź; lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 

oswiata@pis.lodz.pl; w terminie do dnia 19 października 2018 roku. 

6. Do wniosku należy  dołączyć: 

 oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem uczestnika Olimpiady lub opiekuna 

prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego (załącznik nr 2 lub załącznik nr 

3).  

7. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

8. O przyjęciu deklaracji uczestnictwa decyduje data wpływu do Oddziału, a nie data 

stempla pocztowego. Zgodnie z § 1 ust. 5 wnioski złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

9. Olimpiada będzie przebiegać dwuetapowo (etapy powiatowe i wojewódzki). 

10. Etap powiatowy Olimpiady zakłada przeprowadzenie testu eliminacyjnego trwającego 60 

minut, który pozwoli wyłonić z grona Uczestników najwyżej punktowane Zespoły.  

a) Zadaniem Uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na 20 pytań testowych 

wielokrotnego wyboru oraz na 5 pytań problemowych, które będą punktowane  

w następujący sposób: 

 



 pytania testowe: 

 odpowiedź prawidłowa – 3 pkt,  

 odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 pkt; 

 pytania problemowe:  

 wyczerpująca odpowiedź – 5 pkt,  

 odpowiedź niepełna – od 0.5 do 4.5 pkt, 

 odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 85 pkt. 

b) Etapy powiatowe Olimpiady zostaną zorganizowane na terenie poszczególnych 

powiatów województwa łódzkiego przez odpowiednie terytorialne powiatowe stacje 

sanitarno-epidemiologiczne. 

Etapy powiatowe odbędą się jednego dnia o tej samej godzinie. Zaplanowany 

termin: 6 listopada 2018 r. godz. 1000. O miejscu przeprowadzenia Olimpiady 

Uczestnicy zostaną powiadomieni. 

c) Testy, o których mowa w pkt. 10 zostaną przekazane Organizatorowi a Komisja 

Konkursowa, powołana przez Organizatorów,  dokona ich oceny merytorycznej. 

Najwyżej punktowane Zespoły etapów powiatowych Olimpiady zostaną 

zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 30 listopada 

2018 r. w miejscu wskazanym przez organizatorów. Lista Finalistów etapu 

wojewódzkiego ukaże się na stronie internetowej Organizatora Olimpiady: 

www.pis.lodz.pl. 

11. W drugim etapie Olimpiady – wojewódzkim, trwającym 60 minut Zespoły – finaliści 

etapów powiatowych będą odpowiadać na pytania testowe i problemowe przygotowane 

przez Organizatorów. 

a) Zadaniem Uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na 20 pytań testowych 

wielokrotnego wyboru oraz na 5 pytań problemowych, które będą punktowane  

w następujący sposób: 

 pytania testowe: 

 odpowiedź prawidłowa – 3 pkt. 

 odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 pkt. 

 pytania problemowe: 

 wyczerpująca odpowiedź – 5 pkt. 

 odpowiedź niepełna – od 0.5 do 4.5 pkt. 

 odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 85 pkt. 



b) W przypadku równej liczby punktów nastąpią dodatkowe eliminacje, które pozwolą 

wyłonić 3 najlepsze Zespoły. Zadaniem Uczestników będzie udzielenie odpowiedzi 

na 5 pytań problemowych w czasie 45 minut. 

 wyczerpująca odpowiedź – 5 pkt, 

 niepełna odpowiedź – od 0.5 do 4.5 pkt, 

 odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 pkt; 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 25 pkt. 

12. W przypadku zgłoszenia tylko 1 zespołu do etapu powiatowego Olimpiady, etap 

powiatowy powinien zostać przeprowadzony.  

13. Ustanawia się jedną Komisję Konkursową do oceny testów i zadań problemowych 

rozwiązywanych przez Uczestników. 

14. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób. 

15. W skład Komisji wchodzą: 

a) przedstawiciel Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi  

b) przedstawiciel Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi; 

c) specjalista zdrowia publicznego z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi; 

16. Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego. 

17. Członkowie Komisji składają deklarację poufności i bezstronności wg załączonego 

wzoru, który stanowi załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu. 

18. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami 

Olimpiady. 

19. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 30 listopada 2018 r. bezpośrednio 

po zakończeniu wojewódzkiego etapu Olimpiady. Werdykt uprawomocnia się po upływie 

15 minut od jego ogłoszenia.  

20. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

21. Przedstawiciel Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, pełniący funkcje sekretarza sporządzi protokół  

z posiedzenia Komisji Konkursowej, który zostanie  podpisany przez wszystkich członków 

Komisji. 

22. Komisja, uwzględniając wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody w Wojewódzkiej 

Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS w roku szkolnym 2018/2019, sporządzi wykaz 

nagrodzonych Zespołów, który zostanie opublikowany na stronie internetowej 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi (www.pis.lodz.pl). 

http://www.pis.lodz.pl/


23. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane dla zwycięzców na  etapie wojewódzkim 

Olimpiady przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

A. Kryterium decydującym o przyznaniu nagród jest uzyskanie najwyższej liczby 

punktów  w etapie wojewódzkim Olimpiady.  

B. Nagrodzone zostaną 3 najwyżej ocenione Zespoły.  

C. Ustanawia się następującą wysokość nagród rzeczowych w zależności  

od zajętego przez Zespół miejsca: 

I miejsce – nagroda o wartości 1000,00 zł dla każdego członka Zespołu.       

II miejsce – nagroda o wartości 800,00 zł dla każdego członka Zespołu.      

III miejsce – nagroda o wartości 600,00 zł dla każdego członka Zespołu.    

24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do legitymowania osób odbierających wszelkie 

nagrody ufundowane przez Organizatora i sprawdzenie zgodności faktycznych danych z 

podanymi na formularzu rejestracyjnym. 

25. Zgodność faktycznych danych osobowych z danymi osobowymi podanymi przy rejestracji 

stanowi warunek otrzymania nagrody. 

 
 

Postanowienia końcowe 
 
§ 3.  

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Wojewódzkiej 

Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą wprowadzić w formie pisemnej tylko 

Organizatorzy Olimpiady, o czym uczestnicy zostaną poinformowani. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

4. W sytuacjach nie objętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

5. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać Olimpiadę bez podania przyczyny. 

 
 


