
                          
 
 
 
 

REGULAMIN OLIMPIADY  POD HASŁEM: „PODST ĘPNE WZW” 
Olimpiada pod patronatem  

Marszałka Województwa Śląskiego  
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Olimpiada wiedzy z zakresu wirusowego zapalenia wątroby typu B, C (zwanymi dalej 
WZW BC).  

2. Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego.  
3. Tematyka Olimpiady dot. profilaktyki zakaŜeń WZW typu: B i C. 
4. Uczestnik Olimpiady powinien wykazać się znajomością zagadnień dot. WZW B C /drogi 

przenoszenia, epidemiologia, profilaktyka/.  
5. Organizatorem Olimpiady jest: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 
6. Partnerem Olimpiady jest Fundacja „Gwiazda Nadziei”. 
7. Regulamin Olimpiady dostępny jest  na stronach internetowych: www.wsse.katowice.pl, 

www.gwiazdanadziei.pl 
8. Olimpiada 2-u etapowa. W I etapie konkurs na realizację spotu w etapie II konkurs 

wiedzy. 
 

§ 2. Cel Olimpiady 
 

Celem Olimpiady jest podniesienie świadomości i usystematyzowanie wiedzy dot. 
wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz problemów zdrowotnych wynikających  
z wirusowych zakaŜeń wątroby.  
 

§ 3. Czas trwania i przebieg Olimpiady 
 

1. Olimpiada trwa od 1 kwietnia do 24 maja 2012r. 
2. Olimpiada jest 2-etapowa: 
    Etap wstępny 
    Termin nadsyłania spotów mija 7 maja 2012r. 
    Etap zasadniczy 
    Olimpiada wiedzy /test wiedzy/ odbędzie się 24 maja 2012r. w Sali Sejmu Śląskiego  
    /Katowice, Plac Sejmu Śląskiego/  

 
§ 4. Zasady uczestnictwa w Olimpiadzie 

 
1. W Olimpiadzie bierze udział młodzieŜ ze szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego   

 uczestniczących w realizacji programu ph. „Podstępne WZW” 
2. Etap wstępny: 



    Wykonanie pracy zespołowej /2 uczniów i opiekun/ w  terminie do dnia 7 maja  
    2012r. Efektem w/w pracy ma być spot nt. WZW  B C /spot wykonany w formacie avi lub  
    mpg  oprócz samej wiedzy merytorycznej powinien charakteryzować się ciekawym  
   ujęciem formalnym/ 
3. Spot wraz  z załącznikami podanymi w § 8 (załączniki: Nr 1 /Zgoda przedstawiciela 

ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku Ŝycia, na udział w konkursie/, Nr 2 
/oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich/) naleŜy dostarczyć na    
   adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39;  
   40 – 957  Katowice  ( z dopiskiem Olimpiada „Podstępne WZW”). Decyduje data wpływu  
  pracy do kancelarii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. 

4.  Prace zgłaszane do Olimpiady powinny być przesłane wraz z załączonymi danymi   
  autorów pracy /Imię i Nazwisko wykonawców pracy, klasa, nazwa i adres szkoły, numer  
  kontaktowy  szkoły/oraz imię i nazwisko nauczyciela. 

 
L.p. Imię i Nazwisko  

autorów pracy 
klasa Nazwa i adres 

szkoły 
Numer 

kontaktowy 
szkoły 

Imię i Nazwisko 
nauczyciela 

prowadzącego 
1.      

2.  
 
5.  Oceny nadesłanych spotów dokona jury powołane przez Śląskiego Państwowego   

  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
6. Realizatorzy spotów /2 uczniów i opiekun/, którzy zakwalifikowali się do etapu 

zasadniczego wezmą udział w teście wiedzy /praca zespołowa uczniów/. Test wiedzy 
odbędzie się 24 maja 2012r. w Sali Sejmu Śląskiego.  

7.  Werdykt Jury Olimpiady jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 
 

 
§ 5. Kryteria oceny spotów 

 
        Spoty będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

• zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu, 
• pomysłowości i oryginalności wykonania, 
• czytelności przekazu i jego wymowy edukacyjno – zdrowotnej. 
Spoty są „przepustką” do dalszej rywalizacji. Zostanie wyłonionych maksymalnie 25 
zespołów, których spoty zostaną wyłonione przez jury Olimpiady. 

 
§ 6. Nagrody  

 
1. Laureaci Olimpiady otrzymają nagrody o wartości : 
 
    1500,00 zł dla nauczycieli/opiekunów: równorzędne 5 miejsc premiowanych po 300,00  
    zł (brutto) /w formie nagrody rzeczowej/ 
 
    3500,00 zł dla uczniów: równorzędne 5 miejsc premiowanych po 700,00 zł  (brutto) dla   
                                           zespołu czyli 350,00 zł dla ucznia /w formie nagrody rzeczowej/ 
 
2. Najciekawsze spoty zostaną zaprezentowane podczas Olimpiady na Sali Sejmu Śląskiego. 



3. Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 
Organizatorów Olimpiady własności egzemplarza, na którym utrwalono pracę 
konkursową. 

 
 
 

§ 7. Pozostałe ustalenia 
 

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
2. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać Olimpiadę bez podania przyczyn. 
3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Olimpiady. 
4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 
 

§ 8. Załączniki do regulaminu Olimpiady 
 

1. Załącznik Nr 1 zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w Olimpiadzie. 
2. Załącznik Nr 2 oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz organizatorów 

Olimpiady. 


