
REGULAMIN KONKURSU 

„LET’S GOPOLE” 

 

§ 1. 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem KONKURSU „LET’S GOPOLE” przygotowanego z okazji Nocy Muzeów jest 

Instytut Śląski z siedzibą w Opolu (dalej: Instytut). 

 

§ 2. 

Cel Konkursu 

1. Rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną. 

2. Rozwijanie zainteresowań kulturą i dziedzictwem Śląska. 

3. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej. 

4. Możliwość obcowania z kulturą i tradycjami śląskimi. 

5. Kształtowanie szacunku dla polskiej historii.  

 

§ 3. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto wyśle poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Śląskiego i ich najbliżsi. 

 

§ 4. 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.instytutslaski.pl oraz na 

profilu Instytutu na Facebooku, ponadto Organizator mailowo skontaktuje się ze zwycięzcami. 

 

§ 5. 

Przebieg Konkursu 

1. Arkusze do pytań należy odebrać na parterze w holu Instytutu Śląskiego 14.05.2022 (od godz. 

18.00–23.59) 

2. Należy poprawnie odpowiedzieć na pytania uzyskane po zeskanowaniu kodu QR przy 

wyróżnionych instytucjach biorących udział w Nocy Muzeów.  

3. Kody QR będą znajdować się przed wejściami do instytucji organizatorów Nocy Muzeów w dniu 

14.05.2022 r. 

4. Pytania pojawiają się w formie losowej. 

5. Liczba punktów, w których znajdują się kody QR wynosi 10. Minimalna liczba wymaganych 

poprawnych odpowiedzi wynosi 6. 

6. Arkusze należy opisać podając: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika. 

7. Zdjęcia lub skany z wypełnionymi arkuszami należy wysyłać mailowo na adres: 

sekretariat@instytutslaski.pl do 20 maja 2022 r.  

 

§ 6 

Nagrody 

1. Nagrody rzeczowe otrzyma 5 osób wylosowanych spośród wszystkich, które udzielą przynajmniej 
6 poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe.  
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2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu mailowo lub telefonicznie, a 

wyniki zostaną podane na stronie Instytutu. 

3. Sposób odebrania nagród zostanie ustalony ze zwycięzcami. Nagrody rzeczowe można odebrać w 

Instytucie Śląskim od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15:00 (ul. Piastowska 17, 45–082 Opole, 

p. 303) lub prześlemy pocztą na wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej www.instytutslaski.pl 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin  

i opisane w nim warunki uczestnictwa. 

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników. 
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