Stimate [numele școlii / numele directorului]
Ne-am dori să invităm școala dumneavoastră să participe în [anul și numele autorităţii naționale ] la
concursul de postere despre căpușe și bolile transmise prin căpuşe.
Câștigătorul concursului de postere va avea tipărit posterul lui/ei și acesta va fi distribuit în școli, spitale
etc. și postat pe site-ul [autorității naționale].
Concursul urmărește să stimuleze conștientizarea despre căpușe și bolile transmise de căpușe în rândul
elevilor și să educe eficient generațiile mai tinere cu privire la ceea ce este o căpușă, cum să evite
căpuşele și ce să facă în cazul muşcăturii de căpuşă.
Materialele informative pentru copii, despre căpușe și a bolilor transmise prin căpuşe, pot fi descărcate
la (În cazul în care un astfel de material este disponibil indica link-ul [site-ul autorității naționale].

Reguli și orientări.
• Toți elevii de [clasa (e)] pot lua parte la concurs
• Concursul ar trebui să fie organizat de dumneavoastră [școala]
• Tema de concurs /poster este ‘Fii liber de căpuşă’. Elevii pot folosi orice dimensiune de hârtie, dar de
preferință dimensiunea A3, foi de desen.
• Copiii pot folosi creioane, creioane colorate, acuarele, colaj, etc. Copiii pot lua în considerare
următoarele puncte în timp ce desenează
o Slogan, legendă
o Comunicare eficientă a mesajului selectat
O Inovație / creativitate / idei noi / tehnici noi reflectate în desen
• Pe partea din spate a desenului ar trebui să fie următoarele informații:
o Numele elevului
o Vârsta elevului
o Anul
O Oraşul/regiunea
o Numele și adresa şcolii
o Numărul de telefon al şcolii
o Numărul de telefon al elevului
o Numele profesorului
o E-mail / ID-elev
o Semnătura profesorului
• Toți elevii participanți la concurs la nivelul școlii vor primi un [de exemplu, Certificat de participare] și
primul poster selectat al lui/ei va fi tipărit și afişat în școli și spitale, etc. Posterele nesemnate de
dumneavoastră [directorul școlii] nu vor fi acceptate.

Concursul se va desfășura în 3 etape:
Runda 1:
Concursul se va desfășura în școlile din [țară/regiune]. Fiecare intrare individuală trebuie să fie prezentată
prin intermediul școlii concurentului.
Profesorul de desen numit în școala dumneavoastră, va selecta cele mai bune 2 postere și le va trimite
împreună cu informații privind numărul de elevi care au participat la concurs la nivelul școlii la [autoritate
națională] până la [data]
Runda 2:
Un comitet / juriu format din 4-5 persoane de renume în artă, profesori de artă și oficiali din
[autoritatea națională] va selecta până la [număr de afișe] cele mai bune postere din totalul
numărului de postere trimise de profesorii şcolilor respective din [Municipiul / Regiunea].
Lista [număr de postere] elevilor selectaţi și posterele lor vor fi încărcate pe [Pagina web a autorităților
naționale] până la [data].
Runda 3:
O comisie [de exemplu un artist eminent, ministrul Sănătății, ministrul Educației] va vota posterul
preferat. Posterul care primește cele mai multe voturi va fi tipărit și distribuit la școli, spitale etc. și va fi
postat pe site-ul [autorității naționale].
[Autoritatea națională] va anunţa toți câștigătorii până la [data]
(Includeți refuzuri legale relevante privind utilizarea numelui participanților și fotografii în scopuri
promoționale, precum și cu privire la drepturile de a publica posterele pe site-urile relevante și de a
reproduce postere).

Notă: Acesta este un prototip realizat doar pentru scop demonstrativ. Mesajele şi design-ul pot fi
adaptate pentru diferite contexte naționale.

Traducere realizată de:
Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara.
Contact: Secţia de Evaluarea şi Promovarea Sănătaţii seps.timisoara@insp.gov.ro

