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ANKIETA DLA KANDYDATOW DO KONKURSU .,MŁODE TALENTY"

_ organizowanym przez Dolnośląski Klub Kapitału, Edycja VII2023 rok.

Prosiłny o czytelne u,ypełnienie ankieĘ - d.łukovanynti lilerami bqdź komputerolvo.
W danej kategorii Konkursu dopuszczalne jest zgło.szenie zespołóu, kilkuosobolvych lub
po.iedynczych osób indywidualnych v, .iednynt v,nio,sku. W przypadku więkze.j liczby osób
+rnioskujqcych razem v jednej kategorii należy dołqczyć do wniosku dane pozostałych
w n ios ku.i q cyc h v g po n i ższe go wzo nt.

I. Dane kandydata do KoŃursu:

Imię/ irniona
Nazwisko
e-mail
Data i rrriejsce ufodzenia
Numer telefonu
Dokurnent tozsamości
seria i nulner dokumentu tozsamości
Obywatelstwo/pochodzenie
Adres zamieszkania
(kraj/kod/rniej scowośc, ulica, nr dornu)
Adres do korespondencji

Urząd Skarbowy (nazwa i adres)

Nr rachunku bankowego kandydata
kierunek i rok studiórv
Nr albumu
Uczelnia Kandydata (naztv a, adres)
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. LOWER SILESIA CAPITAL CL1IB .

tL l(arrdydat zgłasza się do l(onkursu pn. .,Młode Talenty'" (zrvanego dalej
Konkursem") organizowanęgo przez Dolnośląski Klub Kapitału (.zwany
dalej ,,Organizatoren"l") z siedzibą: 51-1 l7 Wrocław, ul. Irysorva l/3.

ill^ Kandydat nie będzie zg}aszał zastrzeżeń ani rościł pfa\Ą. w stosunku do
Organizatora, ani Kapituły Konkursu w przypadku:
1. zmlany kategorii Konkursu przez Kapitułę Konkursu,
2. niewyłonienia zwycięzcy wśród uczestników Konkursu,
3. nieprzyznania nagrody z danej kategorii Konkursu ptzez l(apitLrłę

Konkursu,
4. nieprzeprowadzenia Konkursu przez Organizatora,

IV Kandydat w trakcie trwania Konkursu posiada status (zaznacz w4aściwe
krzyzykiem):

o studenta
o doktoranta
() inny fiaki).

V. Kandydat zg}asza się do Konkursu rv następującej kategorii:
o sukces naukowy
o sukces rv zakresie innowacji
o sukces artystyczny
o sukces w działalności społecznej
o sukces rv zakresie działalności przedsiębiorczej
o sukces spoftowy

W. Kandydat jest zoborviązany do zńączenia do ankiety:
1. CV(rnaksymalnie l stronaA.4)
2, Zwięzły, opis osiągnięcia (rrraksymalnie 1 stronaA'4)

Wl. Kandydat potrvierdza, że zapaznń się z warunkami organizowania
Konkursu i zgadza się z jego postanowieniarni opisanyrni w Regularninie
Konkursu,,Młode Talenty", dostępnym na stronie or ganizatora
dkk.wroclaw.pl, konkursmlodetalenty.pl oraz do rvglądrr na Uczęlni, przęz
którą Kandydat zgłasza się do Konkursu.
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VIII. Kandydat oświadcza, ze jest autorem sukcesu i niniejsze zgłoszenie nie
stanor.vi naruszenia dóbr i praw osób trzecich.

IX. Kandydat w!ruża zgodę na przetwaruanię danych osobowych zarvartych w
niniejszym zgłoszeniu na potrzeby przeplowadzenia Konkursu, wyłonienia
laureatów Konkursu, dostarczenia nagród, przez Organizatora Konliursu i
administratora danych osobowych: Dolnośląski Klub Kapitału, z siedzibą
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 7l3, zgodnie z ustawą z dnia l0 maja 2018r. o
ochronie danych osobowy,ch (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz, 1000) oruz ustawą z
dnia 18 lipca ż002 r. o świadczeniu rrsług drogą elektroniczną (Dz, U. Nr
7 44, poz, Iż04, z póZn. zm.)

X. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

(rrriej sce i data złożęnia ankie§) (czytelny podpis kandydata/kandydatów)
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