
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 55/19 

Dyrektora Opery Śląskiej 

w Bytomiu  

z dnia 24 maja 2019 r. 
 

REGULAMIN KONKURSU 

na „Najładniej ozdobioną witrynę sklepową nawiązującą do życia i twórczości Stanisława Moniuszki”, 

(zwanego dalej „Konkursem”). 

Konkurs związany jest z wydarzeniem  „3xMoniuszko: Mistrz, Muzyka, Miasto” 

w Operze Śląskiej w Bytomiu, 

w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Moniuszkowskiego 
 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Organizatorem Konkursu jest Opera Śląska w Bytomiu. 

3. Konkurs związany jest z wydarzeniem „3x Moniuszko: Mistrz, Muzyka, Miasto”. 

4. Przedmiotem Konkursu jest najładniejsze ozdobienie witryny sklepowej w sposób nawiązujący 

do życia i twórczości Stanisława Moniuszki. 

5. W Konkursie mogą brać udział wszyscy przedsiębiorcy, których sklepy mieszczą się na trasie 

Korowodu pieszego, rozpoczynającego wydarzenie „3xMoniuszko: Mistrz, Muzyka, Miasto“, 

organizowanego przez Operę Śląską w Bytomiu. Mapa ze szczegółową trasą Korowodu stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu Korowodu pieszego, który dostępny jest na stronie www.opera-

slaska.pl/3xmoniuszko. 

6. Witryna sklepowa musi być zgłoszona do Organizatora konkursu do dnia 13 czerwca 2019 r. 

7. Dekoracja witryny sklepowej może być wykonana dowolną techniką, przy użyciu dowolnych 

materiałów. 

8. Kryteria oceny w kategoriach na najładniej ozdobioną witrynę sklepową nawiązująca do życia 

i twórczości Stanisława Moniuszki: 

1) zgodność z tematem Konkursu, 

2) elementy dekoracyjne, 

3) pomysłowość i oryginalność, 

4) estetyka. 

9. Oceny witryn biorących udział w Konkursie w dniu 14 czerwca 2019 r. dokona Komisja Konkursowa 

powołana przez Dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu. 

10. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

11. Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę główną w postaci reklamy wielkości ½ strony w Dzienniku 

Zachodnim – dodatek piątkowy w Tygodniku Bytom/Piekary Śląskie/Tarnowskie Góry, a także 

wyróżnienie w postaci reklamy w repertuarze książeczkowym Opery Śląskiej. 

12. Ogłoszenie wyników Konkursu, a także wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Galowego 

w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 20:00 na Scenie Głównej Opery Śląskiej w Bytomiu. 

13. Wszystkie witryny sklepowe, które biorą udział w Konkursie, biorą jednocześnie udział w Konkursie 

na Nagrodę Publiczności. Regulamin na Nagrodę Publiczności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

14. Niniejszy regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.opera-slaska.pl. 

15. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do jego 

przestrzegania. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego 

regulaminu. 

 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu 

na „Najładniej ozdobioną witrynę 

sklepową nawiązującą do życia 

i twórczości Stanisława Moniuszki” 

 

Regulamin głosowania na Nagrodę Publiczności 

spośród witryn sklepowych biorących udział w Konkursie 

na „Najładniej ozdobioną witrynę sklepową nawiązującą do życia i twórczości Stanisława Moniuszki”. 

Konkurs związany jest z wydarzeniem  „3xMoniuszko: Mistrz, Muzyka, Miasto” 

w Operze Śląskiej w Bytomiu, 

w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Moniuszkowskiego. 

 

 

1. W Konkursie na Nagrodę Publiczności biorą udział witryny sklepowe, które zostały przygotowane 

do Konkursu na „Najładniej ozdobioną witrynę sklepową nawiązującą do życia i twórczości Stanisława 

Moniuszki”, w ramach wydarzenia „3xMoniuszko: Mistrz, Muzyka, Miasto”. 

2. Witryna sklepowa musi być zgłoszona do Organizatora konkursu do dnia 13 czerwca 2019 r. 

3. Głosowanie na Nagrodę Publiczności odbywa się poprzez wrzucenie kuponu z głosem przygotowanym 

przez Organizatora do urny znajdującej się we foyer Opery Śląskiej w Bytomiu. 

4. Kupon, na którym będzie można oddać głos, dodawany będzie do biletów oraz wejściówek 

wydawanych w dniu 14 czerwca 2019 r. 

5. Głosujący może oddać jeden głos na jednym kuponie. 

6. Głosowanie trwa od godz. 10.00 do godziny 18.00 w dniu 14 czerwca 2019 r. 

7. W dniu 14 czerwca 2019 r. o godzinie 18.15 osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu zliczają 

głosy, a wynik wyboru publiczności niezwłocznie podają Organizatorowi. 

8. Nagrodę Publiczności otrzyma przedsiębiorca, którego witryna sklepowa zdobędzie największą ilość 

głosów. 

9. Nagrodą Publiczności jest karnet 6 zaproszeń na spektakle repertuarowe (z wyłączeniem premier, 

spektakli specjalnych oraz imprez obcych) Opery Śląskiej do wykorzystania od września do grudnia 

2019 roku. 

10. Ogłoszenie, a także wręczenie Nagrody Publiczności odbędzie się podczas Koncertu Galowego w dniu 

14 czerwca 2019 r. o godz. 20:00 na Scenie Głównej Opery Śląskiej w Bytomiu. 

11. W przypadku równej ilości największej liczby głosów nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie 

na przedsiębiorców witryn, które je otrzymały. 

12. Nadzór nad prawidłowością przebiegu przyznania Nagrody Publiczności sprawuje Organizator. 

13. Głosujący wrzucając głos do urny akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 

 


