XIII. Országos HIV/AIDS Prevenciós Verseny
2015.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt meghirdeti XIII. HIV/AIDS Prevenciós Versenyét fiatalok
számára. A vetélkedő országos döntője 2015. december 1-én, kedden lesz Budapesten. (A pontos
információkat a résztvevő csapatoknak külön értesítésben megküldjük.)
Kategóriák:
Középiskolás kategória (14-18 éves korosztály)
Felnőtt kategória (18-30 éves korosztály) számára kizárólag online fordulót hirdetünk meg.
Az online fordulón első helyen végzett csapat az országos döntőn veheti át jutalmát,
és versenyen kívül részt vehet a középiskolás kategória számára meghirdetett országos döntőn.
Résztvevők (középiskolás kategória):
A nevezés a csapat jelentkezése, illetve több csapat esetén a területi/megyei és az online fordulók
eredménye alapján történik:
területi/megyei forduló szervezése esetén az országos döntő nevezési lapját a Magyar Vöröskereszt
területileg illetékes megyei szervezete állítja ki, és küldi el a Magyar Vöröskereszt Országos
Igazgatóságára.
Az országos döntőre a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetei delegálhatnak egy-egy 3 fős csapatot
(+ 1 fő kísérő) a megyei forduló vagy az online forduló eredményei alapján.
Ha a megyei szervezet nem tart megyei fordulót, akkor az online forduló legjobb megyei helyezettje jut
az országos döntőbe.
Megyei forduló meghirdetése esetén az ezen a versenyszakaszon első helyezést elérő csapat kerül az
országos döntőbe. (Javasoljuk, hogy a megyei fordulók szervezői az online forduló megyei helyezési
sorrendjét plusz pont beszámításával építsék be a verseny értékelésébe.)
Résztvevők (felnőtt kategória):
A nevezés az online feladatsorral együtt benyújtott jelentkezési lapon történik.
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Nevezési feltételek:
14 és 30 év közötti életkor (csak a csapattagok esetében, ld. a kategóriák)
Nem lehet a csapat tagja a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Országos Kortársképzésén/Felkészítésén
HIV/AIDS prevenciós szakterületen végzett kortársoktató, valamint olyan fiatal, aki az előző évben
már részt vett az országos döntőn (2014).
A nevezés feltétele egy online kérdőív (adatlap) kitöltése, mely a következő linken érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/1P1XheyqP0_srIlmSYHYspIzXucCUarBTDcWr5HjpWqM/viewform
?usp=send_form
Minden nevezést beadó csapat a versenyszabályzatokban leírtakat ismeri, elfogadja és betartja.
A döntőbe kerülő csapatoknak az utazási költségeket maguknak kell vállalniuk.
Online forduló (középiskolás kategória):
Az online forduló a Magyar Vöröskereszt honlapján zajlik: www.voroskereszt.hu
Az online forduló országos első helyezett csapata a döntőn különdíjban részesül.
Az online forduló országos első helyezett csapata egyenes ágon bekerül az országos döntőbe,
függetlenül a felmenő rendszerű versenyen való nevezéstől vagy a verseny fordulóin elért eredménytől.
Online forduló (felnőtt kategória):
Az online forduló a Magyar Vöröskereszt honlapján zajlik: www.voroskereszt.hu
Az online forduló országos első helyezett csapata a döntőn különdíjban részesül.
Az online forduló első helyezett csapata az országos döntőn veheti át jutalmát, és versenyen kívül részt
vehet
a
középiskolás
kategória
számára
meghirdetett
országos
döntőn.
Versenynaptár:
A felhívás és a HIV/AIDS Prevenciós Jegyzet közzététele:
2015. október 18.
Az online forduló feladatainak beküldési határideje:
2015. november 15. (vasárnap) 24:00
Az online forduló eredményhirdetése:
2015. november 22.
A területi/megyei fordulókról valamint a fordulókra történő nevezések határidejéről a megyei
szervezetek adnak tájékoztatást.
Felkészülés:
A verseny során elméleti és gyakorlati feladatokat oldanak meg a csapatok, melyek a tudásukat, a
témában
való
jártasságukat
és
a
kreativitásukat
mérik
fel.
A felkészülés során minden forrás felhasználható, de az értékelés alapja a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt által összeállított HIV/AIDS Prevenciós szakmai, melynek 2015-ös kiadása letölthető a
www.voroskereszt.hu oldalon.
A döntőn valamennyi versenyzőnek a csapat saját, egyedi tervezésű pólójában kell megjelennie. A
csapatpólók értékelése a verseny része. A pólók díszítéséhez bármilyen eszköz igénybe vehető a
csapatokon belül a versenyzők viselhetnek egyforma és eltérő pólókat is.
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A döntő napjára minden csapat készítsen egy-egy A/3-as méretű plakátot, melynek témája „Az AIDS
pozitív oldala”. A plakátoknak az AIDS betegek diszkriminációjának enyhítéséről és az irányukba
kifejezett empátiáról kell szólnia. Legyetek minél kreatívabbak! A plakáttervek szintén értékes
pontokat érnek, ezért a külcsín mellett fontos szempont az is, hogy érthető és fiataloknak szóló legyen.

Mindenkinek eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!

Budapest, 2015. október 18.

Bogát Enikő
HIV/AIDS prevenciós munkacsoport
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
bogat.eniko@gmail.com

Szendrei Attila
Dél-Alföldi régióvezető
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
szendrei.attila93@gmail.com
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