
 

 

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia nr 17/2023 

z dnia 9 marca 2023 r. 

Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „ PISANKA WIELKANOCNA” 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

- Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą  

 

1. Przedmiot konkursu 

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej pisanki wielkanocnej dowolną techniką. 

Wymiary pracy – dowolne.   

         

2. Uczestnicy konkursu 

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta I Gminy Solec nad Wisłą, 

niezależnie od wieku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

3. Cel konkursu: 

 

-propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, 

-pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej 

  

4. Ocena prac: 

 

Pisanki oceniane będą w dwóch kategoriach: 

-Kategoria I – zespołowa: w konkursie mogą wziąć udział placówki oświatowe, organizacje, 

instytucję, grupy nieformalne, sołectwa, zespoły z terenu miasta i gminy Solec nad Wisłą, 

które wykonają niepowtarzalną pisankę wielkanocną. 

 

-Kategoria II – indywidualna: osoby z terenu miasta i gminy Solec nad Wisłą, które mają 

pomysł na stworzenie oryginalnej pisanki wielkanocnej. 

Prace zostaną ocenione w zakresie: 

-pomysłowości i oryginalności, 

-jakości i estetyki wykonania, 

-różnorodności zastosowanych środków plastycznych. 

5. Termin i miejsce składania prac konkursowych: 

Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą, 

ul. Rynek 1, w terminie do 31 marca 2023. do godz. 14:00 



Do każdej pisanki musi być dołączona zaklejona karta zgłoszeniowa dostępna pod 

regulaminem. 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 -Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec 

nad Wisłą 

-Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie nastąpi podczas II Soleckiego Jarmarku 

Wielkanocnego w dniu 2 kwietnia 2023r. 

7. Dane osobowe 

1.Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator konkursu, tj. 

Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, dane kontaktowe: gmina@solec.pl; 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z 

Inspektorem ochrony danych osobowych - iod@solec.pl; 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, wyłonienia 

laureatów konkursu, ogłoszenia – w tym w środkach masowego przekazu – wyników 

konkursu, wydania przyznanych w konkursie nagród; 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu jest wyrażenie 

przez nich zgody na to przetwarzanie; 

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników konkursu będą strony trzecie w rozumieniu 

art. 4 pkt 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz osoby będące w posiadaniu 

materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu, a także internauci 

odwiedzający strony internetowe; 

6. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane do czasu ogłoszenia kolejnej 

edycji konkursu, a dane Laureatów do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania 

dokumentów związanych z wypłatą nagrody wynikających z przepisów podatkowych; 

7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych; 

8. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

9. Podanie danych osobowych Uczestników konkursu jest dobrowolne, podanie tych danych 

nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, niemniej bez ich podania nie jest możliwe 

uczestnictwo w konkursie. 

 

 



 

 

 

 

 


