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ANKIETA DLA KANDYDATOW DO KONKURSU,,MI.ODE TALENTY"

organizowanym przez DolnoSlqski Klub Kapitalu, Edycja III2019 rok.

Prasiruy o czytelne wyltelnienie ankiety drukou,anymi literami bqdi komptttero\1)o.
W danej kategorii Konkursu dopuszczalne .iest zgloszenie zespol|w killansobouych lub
pojedynezych osdb inclywidualnych w jednym wnioslru. W przypadku vuigkszej lic:zhy o,sdh

wnbsla$qcych razem v1, .iednej kategrtrii nalez.,\ dolqcz.ti do wniosku dane pozostutych
v,nio s lat i qcyclt u,g p a n iis zega v)zo t"tt.

L Dane kandydata do Konkursu:

Imig/ imiona
Naz.r,visko

e-rnail
Data i mieisce urodzenia
PESEL
Dokument to2samofui
Seria i numer dokumenhr tozsamoSci
Obyrvate I stwo/pochodzen i e

Adres zamieszkania
(kraj/kodAniej scowoS6, ulica, nr domu)
Adres do korespondencji

Urzqd Skarbowy (namta i adres)

Nr rachunku bankowego kandydata
Kierunek i rok studi6w
Nr albumu
Uczelnia Kanclydata (nazw a, adres)

DOLNOSLASKT KLUB KAPTTAT.U

ul.Irysowa l/3,51-I17 Wroclaw, tellfax +48 71 722 42 84, NIP 8952039203, RECON 360613413,I(RS 0000539952
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fi. Kandydat zglasza siE do Kankursu pn. ,,Mlode "lalenty" (z-rvanego dalej
Konkulsem") organizowanego prz,ez Dolno6l4ski Klub Kapitatr.r izwany
dalej ,,Organizatorem") z siedzibq: 5l -1 17 Wroclaw, ul. h:ysowa l/3.

m. Kanclydat nie bgdzie z$asza\ zastrzezeh ani ro$cil praw w stosunku do
Organizatora, ani Kapituly Konkursu w przypadku:
1. zniany kategorii Konkursu prztrz Kapitulg Konkursu.
2. niewylonienia z,wyciEzcy wir6d uczestnik6w Konkursu,
3. nieprzyznanta nagrody z, danej kategorii Konkursu przez Kapituig

Konkursu,
4. nieprzeprowadzenia Konkursu ptzez Organizatora,

lV. Kandydat w trakcie trwania Konkursu posiada status lzaznacz wladciwe
krzy2ykienr):

o studenta
o doktoranta
o inny fiaki).

V. Kandydat zglasza sig do Konkursu w nastgpuj4cej kategorii:
o sukces naukowy
o snkces w zakresie innowacii
o sttkces artystyczny
o sukces w dzialalno6ci spolecznej
o snkces w zaklesie dzialalnoici przedsigbiorczej
o sukces sportowy

\/I. Kandydat jest zobowi4zany do zalEczenia do ankiety:
1. CV(maksyrnalnie I strona44)
2. ZwiEzly opis osiEgnigcia (maksymalnie 1 strona A4)

VU. Kandydat potwierdza,2e zapamal sig z warunkarni organizowania
Konkursu i zgadza sig z jego postanowieniami opisanymi w Regulaminie
Konkursu ,,Mlode Talenfy", dostgpnyrn na stronie organizatora
dkk.wroclawpl, konkursmlodetalenty.pl oraz do wgl4du na Uczelni , prze'z
kt6r4 Kandydat zglasza sig do Konkursu.

DOTNOSL^dSKr KLUB KAPITAT,U

ul. Irysowa l/3, 5l -l 17 \froclaw, tel./fax +48 71 722 42 84, NIP 8952039203, REGON 360613413, I(R-S 0000539952

Nr konta: 76 f 090 1522 0000 0001 3009 6061, e-mail: bium@dkk.wroclau,:pl, wvi,w.dkkwroclaw.pl

*kK)( Kz\
tutMxv



. LOWER SILESIACAPflhL CLUB .

VIII. Kandydat o6wiadcza, ze jest autorem sukcesu i niniejsze zgloszenie nie
stanowi naruszenia dobr i praw os6b trzecich.

IX. Kandydat wyraha zgodg na przetwarz*nie danych osobowych zawartych w
niniejszym zgloszeniu na potrzeby przeprolvadzenia Konkursu, wylonienia
laureat6w Konkursu, dost,arczenia nagr6d, przez Organizatora Konkursu i
administratora danych osobowych: Dolnoilqski Klub Kapitafu, z siedzibq
51-117 Wroclaw, ui. Irysowa tl3, zgodnie z ustaw4 zdnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z p62n. nn.)
oraz ustawq z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektroniczn4
(Dz. U. Nr 144, poz.1204,zpbLn. zm.)

X. Kandydat ma prawo dostgpu do tresci swdich danych oraz ich poprawiania.

(rniejsce i data "z\otenia ankiety) (czyte lny podpis kandydata/kandydatriw)
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