
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 01/11/2021 

Dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu 

 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 

ORGANIZATOR 

1. Konkurs „DLA POZYTYWNIE NASTROJONYCH” zwany dalej „Konkursem”, jest 

organizowany przez Operę Śląską z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Stanisława Moniuszki 21-23, 

41-902 Bytom, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego pod nr RIK/O/5/99, posiadającą numer 

NIP: 626-034-10-20 oraz REGON: 000279315 (dalej: Opera lub Organizator).  

2. Regulamin konkursu (dalej: Regulamin) określa organizację, zasady i warunki uczestnictwa 

oraz sposób wyłaniania laureatów Konkursu. 

3. Przez udział w Konkursie uczestnik wyraża akceptację zapisów niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

CEL I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest odpowiedź na pytanie: 

Jaki utwór pozytywnie nastraja Cię na weekend? 

w komentarzu pod konkursowym postem na facebookowym profilu Opery Śląskiej. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, pracownicy Opery oraz osoby 

pozostające z nią w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje 

się przepisy o zleceniu, a także członkowie ich rodzin.  

3. Konkurs trwa od dnia 03 listopada 2021r. do dnia 10 listopada 2021r. do godziny 9:59:59. 

4. Celem Konkursu jest upowszechnianie kultury (ze szczególnym uwzględnieniem sztuki 

teatru – opery i przybliżenie tej formy jako gatunku) oraz promocja Opery Śląskiej jako 

instytucji kultury. 

§ 3  

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Dokonanie wyboru zwycięzcy Konkursu odbywać się będzie poprzez największą ilość 

polubień komentarza w momencie rozstrzygnięcia Konkursu, o którym mowa  

w §3 ust. 4.  

2. Decyzje co do sposobu przyznania nagród są nieodwołalne i nie podlegają zaskarżeniu.  

3. Kryterium wyboru Zwycięzcy jest oryginalność i nieszablonowość odpowiedzi na pytanie 

konkursowe, która zostanie nagrodzona największą ilością like’ów.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 10 listopada 2021r. o godz. 10:00. 



5. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 10 listopada 2021r. do godz. 12:00. Nagrodzeni 

Uczestnicy zostaną „otagowani” (oznaczeni) w treści posta (nick z serwisu Facebook) Opery 

Śląskiej w Bytomiu zamieszczonego na portalu Facebook. Skierowana zostanie do nich 

również wiadomość prywatna informująca o zwycięstwie w Konkursie. 

§ 4 

NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest: 

1) podwójne zaproszenie, które przyznane zostanie laureatowi Konkursu,  

na wydarzenie: Muzyczna Awantura z Happy Endem, czyli Adam Snopek Stand-up przy 

fortepianie kontra Kameraliści Opery Śląskiej w Bytomiu realizowane przez Operę Śląską  

w dniu 12 listopada 2021 roku; 

2) każdy uczestnik Konkursu, który wykona poprawnie zadanie Konkursowe, otrzyma 

w wiadomości prywatnej kod rabatowy umożliwiający zakup z 20% zniżką biletu 

na wydarzenie: Muzyczna Awantura z Happy Endem, czyli Adam Snopek Stand-up przy 

fortepianie kontra Kameraliści Opery Śląskiej w realizowane przez Operę Śląską  

w dniu 12 listopada 2021 roku.  

2. Jeden uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. 

3. Nagroda w postaci zaproszenia nie podlega zamianie na nagrody rzeczowe, usługi ani też 

równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby 

trzecie.  

4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Opera Śląska w Bytomiu. 

5. Nagrody są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych (obejmujących: nick na portalu Facebook,  

a w przypadku wygranej również: imię i nazwisko) przez Organizatora na potrzeby konkursu 

w celu jego realizacji (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), klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 

 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny (lecz jest konieczne dla wzięcia 

udziału w Konkursie), a każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego 

danych osobowych i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.  



3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane doraźnie w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz w celach związanych z przyznaniem i odbiorem nagród. 

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizowanym 

Konkursem jest Opera Śląska.  

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin zamieszczony zostaje na stronie internetowej www.opera-slaska.pl, a także 

znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.  

2. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub 

osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania uczestnika, takie jak np.: 

umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie uczestnik 

Konkursu.  

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie 

udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub 

obowiązujące przepisy prawa. 

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie 

trwania Konkursu, o czym informować będzie w sposób analogiczny, w który Regulamin 

został ogłoszony.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli naruszył 

jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu.  

6. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami 

Regulaminu spoczywa na Organizatorze.  

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

8. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany 

przez serwis Facebook ani z nim związany. 

9. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przebieg i treści związane 

z niniejszym konkursem. 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu „DLA POZYTYWNIE NASTROJONYCH” 

 

 

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. 

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. 

8. 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. 

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

Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

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

 

 


