
Konkurs wiedzy na temat HIV i AIDS dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę 

w ramach kampanii edukacyjnej „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. 

Dla siebie i swojego dziecka™” 

4 maja 2015 r. 

 

REGULAMIN 

Ogólnopolskiego konkursu wiedzy na temat HIV i AIDS dla kobiet w ciąży  

lub planujących ciążę w ramach kampanii edukacyjnej „Jeden test. Dwa życia.  

Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™” 

 

Organizator: 

Krajowe Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa 

 

I. Cele konkursu 

 popularyzacja wiedzy na temat HIV i AIDS wśród kobiet  

 zwiększenie zasięgu strony www kampanii i promocja zawartych na niej informacji 

 zachęcenie kobiet w wieku prokreacyjnym do testowania się w kierunku HIV 

 minimalizowanie liczby dzieci rodzących się z zakażeniem HIV 

 

II. Zasady uczestnictwa 

 W konkursie mogą wziąć udział: 

- młode mamy, 

- kobiety planujące macierzyństwo, 

- inne kobiety w wieku prokreacyjnym. 

 W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione przez Organizatora 

oraz członkowie ich najbliższych rodzin, ani członkowie kapituły konkursu. 

 Uczestnik konkursu jest zobowiązany odpowiedzieć na 10 pytań dotyczących 

kampanii edukacyjnej „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie  

i swojego dziecka™”. Informacje potrzebne do udzielenia odpowiedzi można 

znaleźć na stronie internetowej kampanii: 

www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/ 

 Formularz zawierający pytania konkursowe można pobrać ze strony internetowej 

kampanii: www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/ lub z dowolnego miejsca 

w sieci, w którym został opublikowany. 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden zestaw odpowiedzi  

na pytania konkursowe.  

 Uczestnik konkursu bierze udział w konkursie wysyłając na adres: 

konkurs@centrumaids.pl formularz odpowiedzi, uzupełniając go o wybrany „nick” 

(wymyśloną nazwę uczestnika konkursu) za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

 Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia stanowiącego 

nierozłączną część formularza odpowiedzi: 

o Zapoznałam się z postanowieniami Regulaminu Konkursu wiedzy na temat 

HIV i AIDS dla kobiet w ramach kampanii edukacyjnej „Jeden test. Dwa 

życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka ™” i nie wnoszę 

do niego żadnych zastrzeżeń. 

o Akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu konkursu organizowanego 

przez Krajowe Centrum ds. AIDS. 

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowe Centrum ds. AIDS, 

ul. Samsonowska 1, 02-829  Warszawa,  podanych przeze mnie moich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu wiedzy 

na temat HIV i AIDS dla kobiet w ramach kampanii edukacyjnej „Jeden 

test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™”, zgodnie 

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 
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 Formularz można pobrać ze strony internetowej 

www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/ lub z dowolnego miejsca w sieci, 

w którym został opublikowany. 

 Konkurs będzie trwać włącznie od 4 maja 2015 roku do 22 maja 2015 roku, 

który to termin stanowi ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń. 

 W przypadku, kiedy uczestnik jest nieletni, opiekun prawny wyraża zgodę 

na udział uczestnika w konkursie, akceptuje regulamin i składa w jego imieniu  

oświadczenie. 

 Oświadczenie jest nierozłączną częścią formularza odpowiedzi. 

 Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: 

www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/ 

 Odpowiedzi na konkursowe pytania powinny: 

- być zgodne z zawartością merytoryczną strony internetowej kampanii: 

www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/ 

- odnosić się do tematów i zagadnień poruszanych na stronie internetowej 

kampanii: www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/ 

 Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy nadsyłać do dnia 22 maja 2015 r. 

na adres e-mail: konkurs@centrumaids.pl.  

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 maja 2015 r. 

 26 maja 2015 r. organizator wyśle na adresy e-mail uczestniczek, których 

zgłoszenia wygrały, prośbę o wskazanie adresu do wysyłki nagrody. Organizator 

będzie oczekiwał na odpowiedź do 2.06.2015 włącznie. Nagrody zostaną rozesłane 

w dniach 3-4 czerwca 2015. 

 Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej 

kampanii: www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/ nie później niż 26 czerwca 

2015 r. 

 

III. Informacje dodatkowe –  o kampanii edukacyjnej „Jeden test. Dwa 

życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™”  

„Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™” to ogólnopolska 

kampania edukacyjna skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym, a także do lekarzy 

ginekologów.  

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród 

osób dorosłych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo 

narodzonych dzieci.  

HIV jest dla niektórych Polaków nadal tematem tabu. Wiele osób niesłusznie uważa też, że 

ten problem ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet 

w fazie AIDS. Co roku w naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym 

wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała 

w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby ten test 

okazał się pozytywny.  

Kobieta w ciąży, która wykona test w kierunku HIV, ratuje nie tylko swoje życie, lecz także 

daje szansę na zdrowe życie swojemu dziecku.  

Kampania została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową 

Inspekcję Sanitarną, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego  

w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie 

perinatologii.  

 

IV. Nagrody 

 Autorki 50 poprawnych odpowiedzi otrzymają nagrody. 

 Nagrodami będą książki autorstwa Liliany Fabisińskiej pt. „Córeczka”. 
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 Kapituła konkursu powołana przez Krajowe Centrum ds. AIDS wybierze 

zgłoszenia, których autorzy udzielą poprawnych odpowiedzi na pytania 

konkursowe. Z puli tych zgłoszeń zostaną wylosowane zwyciężczynie. 

 Nagrody zostaną rozesłane do laureatów pocztą. 

 

V. Postępowanie reklamacyjne 

 Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

listem poleconym na adres: Krajowe Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-

829 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja konkursu wiedzy na temat HIV i AIDS”. 

Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do 8 czerwca 2015 r. 

Rozpatrzeniem wszystkich reklamacji zajmie się Organizator. 

 Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zawierające imię i nazwisko uczestnika, dokładny 

adres oraz powód reklamacji. Inne reklamacje nie podlegają rozpoznaniu i nie będzie 

na nie udzielana odpowiedź. 

 Postępowanie reklamacyjne może potrwać do 7 dni. 

 Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne. 

VI. Odpowiedzialność Organizatora 

 Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę 

majątkową lub niemajątkową poniesioną przez uczestnika w wyniku jego udziału  

w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody. 

 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające  

z funkcjonowania Poczty Polskiej w tym za brak doręczenia, nieprawidłowe 

doręczenie, przetrzymane przesyłki pocztowej, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z 

wadliwego działania sprzętu, w tym w szczególności serwera, ani za jakiekolwiek 

problemy techniczne, opóźnienia lub przeszkody we wzięciu udziału w Konkursie 

związane z funkcjonowaniem Internetu lub poczty e-mail. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie. Konkurs organizowany jest z wykorzystaniem strony internetowej: 

www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/ 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nicka laureatek konkursu. 

 Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 

 Bieżące informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej 

kampanii: www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/ 

 Informacji o konkursie udziela pracownik Krajowego Centrum ds. AIDS: Anna 

Kaczmarek, e-mail: a.kaczmarek@aids.gov.pl. 
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