Konkurs na zakładkę do książki
01.10.2012 r.

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Konkursu
na zakładkę do książki związaną tematycznie z HIV/AIDS

Organizator:
Krajowe Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa
tel: (22) 331 77 77
e-mail: aids@aids.gov.pl

I. Cele konkursu:
·
·
·

upowszechnianie wiedzy o HIV/AIDS,
popularyzacja świadomości, że ryzyko zakażenia HIV dotyczy każdego,
konfrontacje twórczości plastyków.

II. Zasady uczestnictwa.
·

W konkursie mogą wziąć udział:
I.
studenci wyższych szkół plastycznych,
II.
uczniowie szkół średnich,
III.
członkowie klubów, grup plastycznych.

·

Uczestnik konkursu może dostarczyć dowolną ilość prac, wykonanych w wybranej przez siebie
technice, przeznaczonych do pełnienia funkcji zakładki do książek.

·

Uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci zakładek.

·

Prace powinny mieć postać zakładki dwustronnej.

·

Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: pisaki, ołówek, farby, kredki,
pastele, tusz czarny i kolorowy, komputer itp.

·

Wymiary prac nie mogą być większe niż 25 x 7 cm.

·

Układ rysunku (pion/poziom): dowolny.

·

Zakładka ma być związana tematycznie z HIV i AIDS.

·

Warunki i ograniczenia dotyczące treści i projektu graficznego zakładki: AIDS nie jest dżumą
XXI wieku; zakładka nie może wzbudzać agresji, nietolerancji, przekaz ma być
interesujący, może wykorzystywać symbol czerwonej kokardki* (*czerwona kokardka –
symbol solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS).

·

TYTUŁ i TREŚĆ ZAKŁADKI:
Jak mogę uniknąć zakażenia HIV?
- używam tylko własnych przyborów kosmetycznych, w tym żyletek, sprzętu do golenia
i depilacji,
- przekłuwam uszy, wykonuję zabiegi kosmetyczne i robię tatuaż tylko w specjalistycznych
gabinetach,
- nie biorę narkotyków,
- używam jednorazowych, sterylnych igieł i strzykawek,
- jestem wierny partnerowi i oczekuję wierności od mojego partnera,
- nie podejmuję kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu,
- wiem, że prezerwatywa zmniejsza ryzyko zakażenia HIV,
- jeśli w moim życiu były ryzykowne zachowania – rozważę wykonanie testu na HIV.

·

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji załączonej treści zakładki.

·

Zakładka oprócz treści musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora
projektu zakładki, logo Krajowego Centrum ds. AIDS, www.aids.gov.pl, Telefon Zaufania
HIV/AIDS: (22) 692 82 26, 801 888 448 (płatne za pierwszą minutę połączenia).

·

Prace prosimy nadsyłać do dnia 31 października 2012 r. na adres:
Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1
02-829 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na zakładkę do książek”. Należy również w zamkniętej
kopercie podać następujące dane na dołączonym oświadczeniu: imię, nazwisko, wiek, adres,
telefon lub e-mail autora a także nazwę uczelni, (rok studiów albo ich ukończenia) bądź nazwę
szkoły lub grupy plastycznej

·

Prace bez załączonego oświadczenia nie będą oceniane przez jury.

·

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac powstałe w czasie
przesyłki.

·

Wykonane prace nie będą uczestnikom zwracane.

·

Wszystkie nadesłane na konkurs prace stają się własnością Organizatora i pozostaną
w Krajowym Centrum ds. AIDS.

·

Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami
autora a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz
innych dóbr prawnie chronionych.

III. Nagrody.
·
·
·
·
·

Oceny nadsyłanych prac i ich kwalifikacji na wystawę pokonkursową dokona jury powołane przez
Organizatora.
Prace wybiera się większością głosów.
Nagrody przyzna jury.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Decyzja jury jest ostateczna.

IV. Postanowienia końcowe:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Krajowego
Centrum ds. AIDS (www.aids.gov.pl).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 listopada 2012 roku a nagrody przekazane w sposób
wcześniej uzgodniony z laureatami.
Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury mogę zostać zaprezentowane w siedzibie
Organizatora Konkursu lub w innych miejscach, gdzie Organizator będzie prezentował
realizowane zadania.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych w materiałach
promocyjnych.
Prace będą eksponowane także w serwisie internetowym Organizatora: www.aids.gov.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania prac w celach popularyzatorskich.
Zakładki nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
Bieżące informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej:
www.aids.gov.pl.
Informacji o konkursie udzielają pracownicy Działu ds. Promocji Zdrowia:
– Joanna Jankowska
– Anna Kaczmarek

·
·

tel. (22)
331 77 83; e-mail: j.jankowska@aids.gov.pl
tel. (22) 331 77 82; e-mail: a.kaczmarek@aids.gov.pl

Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie – wybrane prace przechodzą na
własność Organizatora
Rozstrzygnięcie jury konkursu jest ostateczne.

