
. LOWER SILESIA CAPITAL CLI,IB

ANKIETA DLA KANDYDATOW DO KONKTJRSU ,,Mtr,ODE TALENTY"

organizowanym przez DolnoSl4ski Klub Kapitalu, Edycja YL2022 rok.

Prosinty o czytelne wypelnienie ankiety drukowanyni literami bqdi komputerofi)o.
tV danej kategorii Konkursu doptt,szczalrte jest zglo.szenie ze.rpol6v, kilkuosoboy,ych lub
poieelynczyt:h osrib indywidualnych u, .fednym y,niosku. W przltpadku v'igksze.j liczby osdb
tr;nioskttjcyc-yc:lt r"azem w .jedne.l kutegorii nalezy dolqc4,t clo v,nioskrt dane pozostatych
wniosktljqcych u,g ponizszego wzora.

I. Dane kandydata do Konkursu:

Imig/ irniona
Nazwisko
e-mail
Data i rnieisce urodzenia
Numer telefonu
Dokum€nt tozsamoSci
Seria i nuilrer dokumentu tozsamo6ci
Obywatelstwo/pochodzeni e

Adres zamieszkania
(.kraj/kod/miej scowoSc, ulica, nr domu)
Adres do korespondencji

Urz4d Skarbowy (nazwa i adres)

Nr rachunku bankor.vego kandydata
Kierunek i rok studi6tv
Nr alburnu
Uczelnia Kandydata (nazwa, adres)

DOLNOSLASKT KLUB raqFrf,ALU

ul. Irysowa 1/3, 5l-l l7 Wroclarv, tel./fax +48 7L 722 42 84, NIP 8952039203, REGON 360613413, KRS 0000539952
Nr konta: 76 1090 1522 0000 0001 3009 6061, e-mail biuro@dkkwrodawpl, wwurdkk.wroclaw:pl
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. LOWER SILESIA CAPITAL CLUB .

Kandydat zglasza siE do Konkursu pn. ,,Mlode Talenty" (zrvanego dalej
Konkursem") organizo\ /anego przez DolnoSl4ski Klub Kapitatu (zwany
dalej .;Organizatorem") z siedzib4: 51-ll7 Wroclaw, ul. Irysoiva li3.
Kandydat nie bgdzie zglaszal zastrzeleh ani roScil praw w stosunku do
Organi zato r a, an1 Kapituly Konkursu w przypadku :

1. zmiany kategorii Konkursu przezKapitulg Konkursu,
2. niewytonienlu rll,ycigzcy rvSr6d uczestnik6w Konkursu,
3. nieprzyznania nagrody z danej kategorii Konkursu przez l(apitutg

Konkursu,
1 . n i eprzepro wadzeni a Konk ursu przez Or ganizator a,
Kandydat w trakcie trwania Konkursu posiada status (zaznacz rvlaSciwe
krzyZykiem):

o studenta
o doktoranta
o inny (aki).

Kandydat z$asza sig do Konkursu rv nastgpuj4cej kategorii:
o sukces naukowy
o sukces w zakresie innowacji
o sukces artystyczny
o sukces w dzialalnoSci spolecznej
o sukces rv zakresie dzialalnoSci przedsigbiorcze"j
o sukces sportowy

Kandydatjest zoborviqzany do zalqczenia do ankiety:
1. CV(rnaksymalnie I strona.{4)
2. Zwigzly opis osi4gnigcia (rnaksyrnalnie I strona A4)

Kandydat potrvierdza, 2e zapoz.nal sig z warunkami organizowania
Konkursu i zgadza sig z jego postanowieniarni opisanymi w Regularninie
Konkursu,,Mlode Talenty", dostgpnym na stronie organizatora
dkk.wroclarv.pl, konkursrnlodetalenty.pl oraz do wgl4du na Uczelni , przez
kt6r4 Kandydat zglasza sig do Konkursu.

uornoSr4sKl KLUB rGprrALU

ul. Irysowa l/3, 5l-l l7 l{roclaw, tel./fax +48 71 722 42 84, NIP 8952039203, REGON 360613413, ICRS 0000539952
Nr konta: 76 1090 1522 0000 0001 3009 6061, e-mail biuro@dkkwrodaw.pl, wvrnrdkkwroclaw.pl
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. II)WER SILESIA CAPIThI CLUB .

VIII. Kandydat o$rviadcza, ze jest autorern sukcesu i niniejsze zgloszenie nie
stanorvi naruszenia d6br i praw os6b trzecich.

IX. Kandydat wyraha zgodE na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ninigjszym zgtoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wylonienia
laureat6rv Konkursu, dostarczenia nagr6d, przez arganizatora Konkursu i
administratora danych osoboulrch: DolnoSl4ski Klub Kapitalu, z siedzibq
5l-1I7 Wroclaw, ul. Irysowa ll3,zgodniezustawqzdnia l0 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustaw1 z
dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektronicznq (.D2. U. Nr
1 44, poz. 1204, z p62n. zm.)

X. Kandydat ma prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprarviania.

(rniej sce i data zlohenia ankiety) (czytelny podpis kandydata/kandydat6w)

DOLNOSLASKT KLUB IGPTTAT.U

ul. Irysowa l/3,51-ll7 Wroclarv, tel,ffax +48 7l lzi +z 84, NIP 8952039203, REGON 360613413, KRS 0000539952
Nr konta: 76 lO9O 1522 0000 0001 3009 6061, e-mail: biuto@dkk.r,rroclaw.pl, wwwdkk.wroclawpl
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