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Powiatowy Konkurs wiedzy nt. autyzmu  

„Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam” 

 

Regulamin 
 

§ 1 

Informacje ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Autyzm: 

wiem, rozumiem, pomagam” zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego przez 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”, zwanym dalej 

„Organizatorem”.  

2. Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Dnia Wiedzy na Temat 

Autyzmu/Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.  

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych: 

 gimnazjalnych z terenu Powiatu Lęborskiego 

 ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Lęborskiego. 

4. Głównym celem Konkursu jest: 

 Pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum 

autyzmu; 

 Wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób cierpiących na 

autyzm i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób 

dotkniętych autyzmem. 

 Integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych; 

 Kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji; 

 Nauka właściwych postaw wobec niepełnosprawnych; 

5. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody wskazane w § 3 ust. 6. 

6. Zadaniem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy uczniów o zaburzeniach ze spektrum autyzmu.  

 

 

 



§ 2 

Zasady udziału w konkursie 
 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie (maksymalnie trzech z jednej szkoły). Zgłoszenie 

do udziału w konkursie powinno zostać przesłane przez Opiekuna na podstawie karty 

zgłoszeniowej, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 

2. W przypadku Zespołu Szkół w Konkursie może brać udział każdy szczebel edukacyjny 

(gimnazjum, ponadgimnazjalna) – w tym przypadku należy przesłać dwa osobne zgłoszenia. 

3. Konkurs odbędzie się 7 kwietnia 2015r. w sali szkoleniowej Starostwa Powiatowego w 

Lęborku, ul. Czołgistów 5 (wejście od dziedzińca z lewej strony) 

godz. 10 szkoły gimnazjalne 

godz. 11 szkoły ponadgimnazjalne  

4. Zgłoszenie należy przesyłać w terminie do 31.03.2015r. roku elektronicznie na adres 

konkurs.niebieski-skarb@wp.pl – załącznik 1  

5. Uczestnicy przygotowujący się do konkursu powinni nabyć podstawową wiedzę nt. 

zaburzeń ze spektrum autyzmu. Podstawowymi materiałami jest publikacja „Autyzm 

apteczka I pomocy” dostępna w pliku PDF pod adresem: www.niebieskiskarb.pl/pdf-

autyzm-apteczka-pierwszej-pomocy/ Warto korzystać także ze stron internetowych 

organizacji zajmującymi się autyzmem np.: www.synapsis.org.pl  www.niebieskiskarb.pl 

i innych.  

6. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Konkursu jest p. Magdalena Parulska 

(tel. 512 668 667) 

 

 

§3 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu w kategorii szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna 

decyduje test pisemny. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury” oceni pisemny test wiedzy 

napisany przez ucznia 7 kwietnia 2015r.  

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 10 kwietnia 2015r o godz. 13 

podczas Konferencji „Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem” w Lęborku 

(sala audiowizualna Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych)  

mailto:konkurs.niebieski-skarb@wp.pl


4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora: http://niebieskiskarb.pl/, na 

portalu Facebook oraz przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w karcie 

zgłoszeniowej wraz z szczegółową informacją o uroczystości wręczenia nagród. 

5. Organizator przyzna nagrody dla zwycięzców: 

 w kategorii szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna  – nagrody rzeczowe za zajęcie I, II 

oraz III miejsca w każdej kategorii szkół; 

 dla szkoły – podziękowanie za udział w Konkursie; 

 jury ma prawo przyznawania wyróżnień za pozostałe miejsca; 

 nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczestników otrzymują dyplomy za 

przygotowanie laureatów i uczestników. 

 

§4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie danych osobowych 

Uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego 

nazwiska oraz podobizny na stronie internetowej Organizatora. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o 

ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

3. Uczestnicy Konkursu potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do 

Organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 
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