
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 06/05/2021 

Dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu 
z dnia 31 maja 2021r. 

 

Regulamin konkursu „Miś Beethoven na Dzień Dziecka!” 

 

1. Konkurs „Miś Beethoven na Dzień Dziecka!”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez 

Operę Śląską w Bytomiu z siedzibą przy ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom, o numerze NIP: 

6260341020 oraz REGON: 000279315, zwaną dalej Organizatorem, zaś fundatorem nagród są 

firma Vosego Joanna Skubisz oraz Opera Śląska. 

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

wyłaniania laureatów Konkursu. 

3. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2021 r. i potrwa do 6 czerwca 2021r., do godziny 23:59. 

4. Aby wziąć udział w konkursie, należy wpisać w komentarzu pod postem na Facebooku rymowankę 

dla dzieci o operze, której minimalna długość to 30 znaków, zaś maksymalna długość to 500 

znaków (zwaną dalej: utworem). Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. 

Komentarz konkursowy nie może być edytowany. 

5. Nagrodami w konkursie są trzy Misie Beethoven od firmy Vosego oraz gadżety Opery Śląskiej, 

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

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

6. Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Szubert, Klaudia Dzwonek-Basiura oraz Anna 

Włodarczyk wybierze trzy spośród komentarzy, wyróżniające się poczuciem humoru, 

błyskotliwością i pięknym językiem.  

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 czerwca 2021r., na fanpage'u Organizatora. Laureatom 

prześlemy w wiadomościach prywatnych informacje dotyczące nagród. Laureaci, aby otrzymać 

nagrodę są zobowiązani do podania adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz 

wypełnienia oświadczenia o odbiorze nagrody. Brak odpowiedzi lub brak danych w ciągu 30 dni 

jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.  

8. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca konto 

na Facebooku. 

9. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, pracownicy Organizatora oraz osoby 

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

przepisy o zleceniu, a także członkowie ich rodzin. 

10. W przypadku sytuacji niejasnych lub spornych, Organizator zastrzega sobie zmiany w ustalonym 

porządku nagradzania.  

11. Zgodnie z ust. 3 zasad dotyczących stron, grup i wydarzeń na Facebooku informujemy, że niniejszy 

konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook ani z nim związany. 

12. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przebieg i treści związane z niniejszym 

konkursem. 

13. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej, upowszechnianie kultury (ze szczególnym 

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

Śląskiej jako instytucji kultury.  



 

14. Uczestnicy zgłaszając utwór potwierdzają, że stworzyli go osobiście, ma on cechy działalności 

indywidualnej i twórczej, a także że przenoszą na Organizatora prawa autorskie do jego 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, 

7) prawo do rozpowszechniania utworu na forum publicznym, na nośniku dowolnie dostępnym. 

15. Uczestnik Konkursu, zgłaszając utwór do Konkursu, oświadcza jednocześnie, że posiada pełnię 

praw autorskich do zgłoszonego utworu.  

16. Zgłoszone utwory nie mogą naruszać niniejszego Regulaminu, praw osób trzecich, w szczególności 

praw autorskich, pokrewnych, prawa do ochrony wizerunku, własności dóbr.  reść utworów nie 

może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego ani dobrymi obyczajami. 

17. Konkurs ma charakter zabawy i jest organizowany przez instytucję kultury cieszącą się doskonałą 

opinią wśród miłośników sztuki, dlatego prosimy o komentarze, które nie noszą znamion 

propagandy, treści politycznych i mowy nienawiści. Wszystkie komentarze łamiące w ocenie 

Organizatora ten punkt regulaminu, będą usuwane. 

18. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, 

jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób 

do zgłoszonych prac. 

19. 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, numer telefonu oraz adres) 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. 

  



 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu „Miś Beethoven na Dzień Dziecka!” 

 

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. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 

6 lat, a po upływie tego okresu 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. 

 


