
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 3/05/2020 

Dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu 
z dnia 22 maja 2020r. 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Bajkowy kostium teatralny” 
 

 
1. Konkurs organizowany jest przez Operę Śląską w Bytomiu, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Siedzibą Organizatora jest Opera Śląska, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom. 

3. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych, 

a także uwrażliwianie dzieci, młodzieży oraz dorosłych na sztukę teatru - opery i przybliżenie tej 

formy jako gatunku. 

4. W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku  do 14 lat. 

5. Tematem pracy jest „Bajkowy kostium teatralny” i przedstawiać ma projekt kostiumu teatralnego 

do spektaklu operowego, operetkowego lub baletowego. Osoby chętne pracę mogą wykonać 

na szablonie pobranym ze strony internetowej Organizatora www.opera-slaska.pl/edukacja. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie 

wykonaną pracę.  

7. Pracę należy przesłać elektronicznie w formie skanu lub zdjęcia – pliku graficznego w formacie .jpg 

lub .jpeg, na adres e-mail: edukacja@opera-slaska.pl.  

8. Do e-maila z przesłaną pracą należy dołączyć podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 

do Regulaminu), które stanowi potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i Klauzulą RODO 

(załącznik nr 1 do Regulaminu), a także potwierdzenie przekazania praw autorskich – w formie skanu 

lub zdjęcia, dokument ten podpisuje uczestnik Konkursu oraz rodzic lub opiekun prawny. 

Oświadczenie można pobrać ze strony www.opera-slaska.pl/edukacja, wydrukować lub przepisać 

ręcznie i podpisać. Praca przesłana bez oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

nie zostanie poddana ocenie. 

9. Praca powinna być wykonana w formacie minimum A5  techniką dowolną (rysunek kredkami, 

pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie, wyklejanki, collage itp.). Udział w Konkursie oznacza 

udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy na profilach 

społecznościowych Opery Śląskiej lub w jej siedzibie.   

10. Termin zgłaszania prac upływa dnia 29 maja 2020 roku o godzinie 10:00. Prace dostarczone 

po tym terminie, bez załączonych oświadczeń lub wykonane niezgodnie z regulaminem, bądź 

„nieczytelne” nie będą oceniane.  

11. Uczestnicy zgłaszając pracę przenoszą na Organizatora prawa autorskie do jej publikacji 

w całości lub w części na następujących płaszczyznach: 

1) zamieszczenie utworu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Opery Śląskiej, 

2) zwielokrotnienie utworu i wprowadzenie utworu do obrotu dowolną dostępną techniką, 

3) opracowanie utworu, 

4) wykorzystanie jako część składowa innych materiałów lub utworów, 

5) wprowadzanie do obrotu za pomocą druku, w czasopismach i w ramach produkcji 

elektronicznej oraz na nośnikach danych, 

6) prawo do użycia utworu jako materiałów promocyjnych i reklamowych, 
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7) prawo do rozpowszechniania utworu na forum publicznym, na nośniku dowolnie dostępnym. 

12. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie:  

1) Łukasz Goik – Dyrektor Opery Śląskiej, Przewodniczący Komisji, 

2) Dagmara Walkowicz-Goleśny – Z-Ca Kierownika Działu Technicznego/Scenograf, Malarka, 

Wykładowca ASP, 

3) Katarzyna Szubert – Specjalista ds. edukacji teatralnej/Kulturoznawca-Teatrolog,  

4) Anna Włodarczyk – Kierownik Działu Marketingu/Kulturoznawca-Teatrolog, 

5) Dagmara Juszczyszyn – Specjalista ds. Prawno-Organizacyjnych i Kontroli 

Wewnętrznej/Kulturoznawca, Politolog, 

6) Magdalena Molska – Kierownik Biura Obsługi Widza.  

13. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Ogłoszenie wyników odbędzie się 

1 czerwca 2020 r. w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Organizatora. 

14. Organizator przewiduje następujące nagrody:  

1) Pięć najlepszych prac zostanie nagrodzonych Rodzinnym biletem (4 osoby) na wybrany 

spektakl familijny odbywający się w Operze Śląskiej, zaproszenia ważne będą w sezonie 

2020/2021. 

2) Komisja może przyznać również Wyróżnienia – nagrodzone będą gadżetami operowymi. 

15. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, zgodą 

na przekazanie praw autorskich oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

na potrzeby konkursu w celach marketingowych, promocyjnych (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L z 4.05.2016). 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu plastycznego 
„Bajkowy kostium teatralny” 

 

 

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) – 

dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Opera Śląska w Bytomiu z siedzibą przy 

ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom, reprezentowana przez Dyrektora Łukasza Goika. 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail: 

iodo@opera-slaska.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia przyznanych 

nagród, a także w celach marketingowych i promocyjnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa powyżej, jest art. 6 

ust. 1 lit. a RODO. 

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą 

udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom 

upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby 

wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania 

danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane na czas przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także 

zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich i praw pokrewnych. 

8. Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa. 

10. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie. Konsekwencją 

ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu konkursu plastycznego 

„Bajkowy kostium teatralny” 
 

Dane uczestnika i oświadczenia 
 

Imię i nazwisko autora pracy …………………………………………………………………………………………..………. 

Wiek ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………………………………….................................................. 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs i przekazuję do niej prawa 
autorskie w zakresie, o którym mowa w ustępie 11 Regulaminu oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek 
praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, 
że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego 
„Bajkowy kostium teatralny” 
 

......................................................................... 
podpis autora 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operę Śląską w Bytomiu z siedzibą przy ul. Moniuszki 21-23, 

wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK/O/5/99, moich danych osobowych wskazanych 

w niniejszym oświadczeniu, przekazanych w związku z moim udziałem w Konkursie plastycznym 

„Bajkowy kostium teatralny”, dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.  
 

……………………………………………………………… 
podpis autora 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operę Śląską w Bytomiu z siedzibą przy ul. Moniuszki 21-23, 

wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK/O/5/99, moich danych osobowych wskazanych 

w niniejszym oświadczeniu, przekazanych w związku z moim udziałem w Konkursie plastycznym 

„Bajkowy kostium teatralny”, dla celów marketingowych i promocyjnych Konkursu oraz Opery 

Śląskiej.  
 

……………………………………………………………… 
podpis autora 

 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA 
 

............................................................. 
(miejscowość, data) 

Wyrażam zgodę na udział  
 

.............................................................................................................,  
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym „Bajkowy kostium teatralny”. 
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. 
Ponadto, wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich oraz przetwarzanie danych osobowych 
(zgodnie z Klauzulą informacyjną – przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem 
i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 

 
...................................................... 
podpis rodzica/opiekuna 


