
  

 

Solec nad Wisłą, 8 września 2017 r.  

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą:  

„2017 Rok Rzeki Wisły.  Królowa polskich rzek  w 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu 

na Wiśle -  pejzaże i legendy”,  

organizowanego przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą, zwanego dalej Organizatorem. 

 

 

§1 

W związku z „Rokiem Rzeki Wisły”, Wójt Gminy Solec nad Wisłą oraz Stowarzyszenie 

Przyjaciół Solca  nad Wisłą ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów uczęszczających do 

wszystkich typów szkół na  terenie  Gminy Solec nad Wisłą. Tematem konkursu jest rzeka 

Wisła - jej pejzaże, znaczenie gospodarcze i kulturowe oraz  legendy z nią związane np.:  

- „Królewna Wanda”;   

(Wizerunek królewny Wandy wyobrażony jest w godle pieczęci Miasta Królewskiego 

Solca).  

- „Święty Stanisław Biskup Męczennik – procesja przez Wisłę z wskrzeszonym 

rycerzem Piotrem”. (Kościół w Pawłowicach był przez wieki filią  parafii 

Piotrawin i należał do dóbr Krakowskiej Kapituły  Katedralnej na Wawelu.  Na 

Relikwiarzu św. Stanisława w Katedrze na Wawelu (wykonanym w II połowie 

XVII wieku), wyobrażona jest scena przejścia przez Wisłę biskupa Stanisława z 

procesją z Piotrawina na błonia pod Solcem, gdzie król Bolesław Śmiały 

rozsądzał spór o prawa własności do wsi). 

-  „Wiła i Solemir” 

- „Smok Wawelski”  

Walory rzeki Wisły: przyrodnicze, gospodarcze, krajobrazowe warunkowały rozwój  

osadnictwa i kształtowały dziedzictwo  kulturowe Polski i Powiśla. Żegluga wiślana, handel, 

rzemiosło i rybołówstwo warunkowały rozwój gospodarczy kraju i zamożność osiedlającej 

się nad rzeką ludności. Wisła  była i jest inspiracją dla gawędziarzy, poetów, pisarzy, 

malarzy, artystów szukających kontaktów naturą. Rzeka Wisła jest dobrem wspólnym 

Polaków i stanowi o naszym dziedzictwie kulturowym, dlatego celem konkursu jest 

uwrażliwienie dzieci i młodzieży na walory estetyczne i gospodarcze rzeki Wisły.   

 

 



§2 

Cele konkursu:  

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości  estetycznej i zainteresowań plastycznych 

młodych twórców oraz zdobywanie i popularyzowanie wiedzy na temat sztuki oraz rzeki 

Wisły.  

Prace laureatów zostaną opublikowane w kwartalniku społeczno–kulturalnym „Życie 

Powiśla”, gminnym  biuletynie „Powiślak” oraz będą wykorzystane do promocji Gminy Solec 

nad Wisłą. 

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy 

Solec nad Wisłą. 

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych : 

Klasy I-III szkoły podstawowej  

Klasy IV-VI szkoły podstawowej 

Klasy I-III gimnazjum  

Klasy I-III szkoły średnie 

 

§3 

1. Wymagania 

Format prac: A3.  

Technika: ołówek, kredka, pastel, akwarela, farba plakatowa, wycinaka, kolaż i inne.  

Prace należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą.  

Prac nie należy oprawiać.  

Prace należy składać do 25 września, do godziny 15.00.  

Prace należy opisać według wzoru i umieścić na odwrocie pracy w zaklejonej kopercie.  

2. Wybór laureatów konkursu zostanie dokonany przez Jury w składzie: nauczyciele 

plastyki uczący w szkołach na terenie  gminy oraz trzech przedstawicieli Urzędu Gminy  

w Solcu nad Wisłą. 

3.  Jury dokona oceny prac zwracając uwagę na  kreatywność autorów, samodzielność,  

walory artystyczne i estetykę wykonania.  

 

 

§4 

 1. Ceremonia wręczenia nagród i dyplomów odbędzie  się 30 września 2017 roku po 

finale XI Wielkich Królewskich Regat Wiślanych  

2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 

ust.1 pkt 10 Ustawy o grach hazardowych z dnia 10 listopada 2009 (Dz.U. nr 201 poz 1540 ze 

zm.) i nie podlega wymogom określonym dla tego rodzaju loterii. 

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.  

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 

osobowych, podawanych w formularza zgłoszenia dla celów określonych w paragrafach 

powyższych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 



5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu przy 

rejestracji, będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu tj. m.in.  na potrzeby 

wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania laureata konkursu, skontaktowania się z 

laureatem konkursu po rozstrzygnięciu, przesłania Uczestnikowi Konkursu informacji 

handlowej Organizatora . Zwycięzcy konkursu będą proszeni o podanie dodatkowo danych 

koniecznych do wysyłki nagród (adres do korespondencji) oraz odprowadzenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych (adres zamieszkania i PESEL). 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi 

laureatom otrzymanie nagród. 

 

§5 

1. Organizator konkursu przewiduje w każdej kategorii wiekowej trzy nagrody rzeczowe 

 

oraz dyplomy dla wszystkich uczestników. Każdy z laureatów danej kategorii wiekowej 

otrzyma jedną ze wskazanych nagród i będzie miał prawo tylko do jednej nagrody. 

2. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), wymagany podatek od 

nagród odprowadzi Organizator do Urzędu Skarbowego właściwego dla uczestnika - laureata. 

3. Uczestnik może  zrzec się prawa do nagrody, jednak nie może przenieść prawa do 

nagrody na inną osobę. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę 
rekompensaty. 

5. Organizator ani Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne przyznanych nagród, powstałe po wydaniu nagród laureatom. 

 

§6 

1. Reklamacje dotyczące kwestii związanych z Konkursem należy zgłaszać 

Organizatorowi pisemnie, listem poleconym, w okresie trwania Konkursu, jednakże nie 

później niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników pod adresem: Urząd Gminy w Solcu nad 

Wisłą,ul. Rynek 1 27-320 Solec nad Wisłą,  z dopiskiem „Konkurs”. 

2. Reklamacje odnoszące się do sposobu wydania nagród można składać nie później niż 

28 dni od ogłoszenia wyników. 

3. Zachowaniu terminu reklamacji decyduje termin nadania listu poleconego do siedziby 

Organizatora w placówce operatora publicznego. 

4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika oraz 

przedmiot reklamacji i jej szczegółowe uzasadnienie.  

5. Każda reklamacja rozpatrywana będzie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od jej 

dostarczenia.  

6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres zgłaszającego 

podany w reklamacji, w terminie 5 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.  

7. Reklamacje nadane po terminie będą pozostawione bez rozpoznania.  

 

§ 7 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu z ważnych 

powodów nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na 



tablicy ogłoszeń Organizatora oraz na stronie internetowej www.solec.pl Zmiany wchodzą w 

życie z dniem ich ogłoszenia lub w innym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zmianie. 

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych 

przez uczestników Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie 

przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń, 

które zaistniały z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi dostawców pocztowych, które 

zaistniały z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. 

5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, jury może podjąć decyzję o 

wykluczeniu go na każdym etapie Konkursu. 

6. W przypadku powstania sporów odnoszących się do przebiegu Konkursu, uczestnicy i 

Organizator w pierwszej kolejności będą dążyć do porozumienia w sposób ugodowy. 

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Uczestnika.  

8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90 ze zm.).  

9. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 

niniejszym Regulaminie. 

 

 

 

 Zapraszam do udziału w konkursie : 

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą  

Stowarzyszenie Przyjaciół Solca nad Wisłą  

 

Koordynator: Małgorzata Szot-Wróblewska, nauczyciel ZSS w Solcu nad Wisłą  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


