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Regulamin Konkursa Dolnoślqskiego Klubu Kapitału
,rMłode Thlenty"

§1
Postanowienia ogólne

l. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagrody
,,Młode TalenĘ".

2. Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie studentów
oraz młodych pracolĘnikow nauki, którzy odnieśli złxaczqcy
su lrc e s naukowy, u, działal noś c i innolu acyj nej, artystycz ny,

społeczny, sportowy oraz jako młodzi przedsiębiorcy.
3. Organizatorem konlałrsu jest DolnośIqski Klub Kapitału we

wspołpracy z (Jczelniami Dolnego Slqska.
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§2
IJczestnicy konkursu

1. (Jczestnikami konkursct mogq być studenci i doktoranci
uczelni publicznych i niepublicznych z Dolnego Slqska
wszystkich szczebli studiów.

§3
Kategorie oraz nagrody

1. Nagroda DKK ,,Młode TalenĘ" przyznawanajestw
kategoriach olcreślonych w załqczniku do regulaminu.

2. Kategorie konkursu mo4q być zmieniane przez Kapitułę
Konkursu na wniosek Zarzqdu DKK lub Partnerów
konkursu.

3. Kapituła Konlą,trsu w danym roku moze nie przyznać
nagrody z danej lrategorii.
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§4
Kapituła Konkursu

]. Członkowie Kapituły Konkursu:
. urzędujqcy rektorzy uczelni,

przedstałv iciele organizatora konkursu - Dolnoślqskiego
Kluhu Kapiłału,
pr: e dstavv ic ie l e prze ds i ęb i o rc ów,

o przedstmuiciele władz lakalnych i regionalnych
2. Kapituła może liczyć malcsymalnie 25 osób.
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Kryter ia Wy b oru Laure at ów

1. Z poszczególnych uczelni kandydatow do nagrody
zgłasza rektor w formie pisemnej.

2. Z każdej uczelni można zgłosić maksymalnie trzech
kandydatów w danej kategorii.

3. W poszczegóInych kategoriach dopuszczalne jest
z gł o s z e ni e ze sp oł ów z ami ast p oj e dynczyc h o s ob,

4. Załqcznik do zgłoszenia danej kandydatury musi
zawierać CV lmndydata (maksymalnie ] strana A4) oraz
zwięzĘ opis osiqgnięcia (maksymalnie l strona A4).

5. Spośrod zgłoszeń Kapituław każdej kategorii wybiera
trzech nominowanych.

6. Laureat w danej kategorii jest ogłaszany na Wielkiej Gali
konkursu,, Młode Tale nty ".
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§ó
Komitet Organizacyj ny Ko nkursu

Nad przebiegiem konkursu ,,Młode TalenĘ" czuwa
Ko mit e t or g aniz acyj ny.

Komitet organizacyjrly sHada się z członków
D o In o śI qs ki e g o Klubu Kapit ału

3. W Komitecie organizacyjnym mogq uczestniczyć osoby z
innych organizacji Dolnego Ślqska.

4. Komitet organizacyjny spośrad swoich członkóul ylybiera
przew odniczqce go oraz zastępców.
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§7
Przebieg Konkursu

]. Konkurs ,,MJode Talenty" organizowany przez
Dolnoślqski Klub Kapitału odbyua się w trzech etapach.

2. W pierwsrym etapie uczelnie wybierajq kanĘdatów i
zgłaszajq pisemnie do Kapituły powołanej przez
Dolnoślqski Klub Kapitału.
W drugim etapie Kapituła konkursu wybiera trzech
nominowanych w lraZdej lrategorii, którzy sq ogłaszani na
sp e cj alnej konfe r encj i pras ow ej.

Ostatnim etapem konkursu jest Wiellra Gala, na lłórej
ogłaszani sq laureaci w każdej kategorii oraz
przyznawane sq nagrody dla laureatów i nominowanych,
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§8
Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do konkurslł ,,Młode Talenty" następujq
poprzez wypełnienie ankiet opracowanych przez Kapitułę
konkursu dla każdej kategorii, oraz wysłanie na adres:

Do lnoślqski KIub Kapitału
ul. Irysowa I -3

5]-I17 Wrocław

l X }l,n*( )§ LĄ§l(l I( I.t jl} l(Al'l'l h{_t_l

l\tilł;Jarr: trll,/i;rx ł"łlł ł l i'.|.'j) 4:ł |j4. }iIP |]!):j:.a(i:J'j:1{}'j. ltl:(;()N':iilf}llI']łl3. l(RS (i(){}() j:J9(.}):,|

l(}9t) l 5:Z:l {}()(X) (XX) l 3(l(}9 (r{)ó l . c_nl:łi|: hiłrxl(tł;rlkk.rvrtlcllrt.pl, rvrlrtirlkk-rr.r,lcl:rrr:pl



LOW§R §l|,EsIA cAPIl]ĄL CtUB .

Załqc,znik nr l clo Regtłlaminu:

Kategońe Konkursu

l. Sukces naukowy
2, Sukces w zakresie innowacji
3. Sukces artysĘczny
4. Sukces w działalności społecznej
5. Sukces w zakresie działalności przedsiębiorczej
6. Slłkces sportowy.
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