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Regulamin Konkursu DolnoSlqskiego Klubu Kapitalu
,,Mlode Thlenty"

$1
Postanoytienia ogolne

l. Regulamin okreSla zasady i tryb przyzna\yania nagrody

;,Mlode Talenty".

2. Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie studentdw

oraz mlodych pracownikow nauki, ktorzy odnieili znaczqcy

s ulrc e s nau koy,y,. w dz i al alno i c i innota acyj nej, arty s tyc z ny,

spoleczny, sportowy oraz jako mlodzi przedsigbiorcy.
j. Organizatorem konlarsu jest Dolnoilqshi Klub Kapiteiluwe

wspolpracy z Uczelniami Dolnego Slqska.

norno5u4sKr r<ruB KAPTTALU

rrl. Irvrou,'a ll:1, 5 I - I I 7 Wroclarq tel./fa.x +48 7l 722 42 84, NIP 8952039203, REGON 3fi0613413, I(RS 0000-139952

Nr kr:nra; 76 1090 1522 0tm0 00fll 3009 6061, e-mail: triuro@rdkk.rwrrclar+lpl, mwv.dkk.rvrocla$,.p1
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. LOWER SjILESIA CAPIThL CLUts .

lJczestnicy konkursu

L [Jczestnikani konlzursu mogq byt studenci i doktoranci
uczelni publicznych i niepublicznych z Dolnego Slqska

w szyst kich szcze b li studifw.

Kategorie oraz nagrody

l. Nagroda DKK,, Mlode Talenty" przyzncwarua jest w
kategoriach okreSlonych w zalqczniku do regulaminu.

2. Kategorie konhtrsu mogq byt zmieniane przez Kapitulg
Konkursu na wni.osek Zarzqdu DKK lub Partnerdw
konkurstt.

3. Kapitttta Konkursu t4t danym roku nxo:e nie przyznai
nagrody r danej kategorii.

norNo5r4sKr KLUB KAPTTALU

rrl, Irvsorva t/3, 5l-l I7 \Vroclaw tel./fa,v +48 7l 722 42 8,1, NIP 8952039203, REGON 360613413, KRS 0000539952
Nr konra: 76 lO90 1522 tH00 0()01 3009 60frl, e-mail: biuro@dkk.rvroclaw,pl, wwrv,dkk.wroclaw.pl
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' LOWER SILESIACAMThL CLUB .

s4
Kapitula Konlcttrsu

l. Czlonkowie Kapitu.ty Konkursu:
o urzgduiqcy rektorzy uczelni,

. przedstawiciele organizatora konkursu - Dolnoilrlskiego
Klubu Kapitalu,

p rz eds trnt, ic i e I e p rze ds ig b i o rc 6w,

p rz e ds t crv, i c i e I e yvl adz I o kal nyc h i r e gi o n alny c h

2. Kapitula moie liczyc maksymalnie 25 osob.

oorNo$r4sKr KLUB l(AprrAr,u

ul. Irysorva l/3, 5l-l 17 rlfroclani tellfax +48 7l 722 42 84, NIP 8952039203. RECON 360613413, ](RS 0000539952
Nr konta: 76 1090 1522 0000 0001 3009 6O61, e-mailr biuro@dkk.wroclaw.pl, www.dkk.wroclawpl
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$5
Kryteria Wpb oru Laure at 6ut

l. Z poszczegdlnych uczelni kandydatdw do nagrody
zglasza rektor w.formie pisemnej.

2. Z kaidej uczelni moina zglosit ruaksymolnie trzech

kandydatdw w danej kategorii.
3, ?V poszczegolnych kategoriach dopus;czalne jest

zglos:enie zespoldv: zamiast poj edynczych os 6b.

4. Zalqcznik do zgloszenia danej k:andydatttry musi

zawiera[ CV kandydata (maksymalnie I strona A4) oraz

ruigzty opis osiqgnigcia (maksymalnie I strona A4).

5. Spoirdd zgloszen Kapitulaw kaidej kategorii wybiera
t rz e c h nomi nottt anyc h.

6. Laureat w danej kategorii.jest oglaszany na Wielkie.j Gali
konktrrsu,, Mlode Talenty " .

norNo$r"qsKr KLUB KAPrrAr,u

ul. Irysona l/3, 5l-l l7 rAt<rclaw, tel/fax +48 7l 722 42 84, NIP 8952039203. REGON 3606134]3, lRS 0000539952
Nr korrta: 76 1090 1522 0000 0001 3009 6061, e-mail hiurn@dklc*toclaw.pl, rw*t:dkk.nn'.rclarv.pl
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. LOWER $ILESIACAPI|TAL CLUR .

s6
K omitet Organiz acyj ny Kon kursu

l. Ir{ad przebiegiem konkurslt ,,Mlode Talenty" czltwa

Komitet organizacyj ny.

2. Komitet organizacyjny sktada sig z czlankdut

D olno ilqskiego Klubu Kapitalu.
3. I4r Komitecie organi:acyjnym mogq uczestniczyi osoby z

innych organizacj i Dolnego Slqska.

Kontitet organizacyjny spoir6d swoich czlonkdw tvybiera
przew odniczqcego o raz zastgpc 6w.

norNo$l4sKr KLUB KAPrrAr,u

ul. Irysotva f/3, 5 t - l I 7 Wr<rclaw tel.lfat +48 7 | 722 42 84, NIP 8952039203, RECON 360613413, KRS 0000539952

Nr kcnta: 76 l09O 1522 0000 0001 3009 6061, e-mail: biuroC@dkk.wroclaw.pl, mv*:dkk.wroclaw.pl
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. LOWER SILESIACAFITAL CLUB .

s7
Przebieg Konkursu

l. Konkurs ,,Mlode Talenty" organizowany przez

DolnoSlqski Klub Kapitalu odbyua sig w trzech etapach.

2. trlt pierwszym etapie uczelnie wybierajq kandydatow i
zglaszajq pisemnie do Kapituty powolanej przez
D ol noilqs ki Klub Kap italu.

3. W drugim etapie Kapitula konkursu wybiera trzech

nominotyanych u, kazdej lcategorii, ktdrzy sq oglaszani na

specj al nej ko nfe re ncj i pras ow ej.

Ostatnim etapem konkursu jest Wielka Gala, na ktorej oglaszani
sq laureaci w kazdej kategorii oraz przyznawane sq nagrody dla

I aure atdw i no nti now a nyc h.

porNo5r,{sKr KLUB KAPrrAt u

ul. Irysowa 1/3,5t-l l7 Wroclaw, tel./fax +48 71 722 42 84, NIP 8952039203, RECON 360613413, i{ILs 0000539952

Nr konta: 76 1090 1522 Ofim 0001 3009 6061, e-mail; biuro@ldkk.wroclaw.pl, rv-wtl:dkk.rvrtrclawpl
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$8
Zgloszenia

l. Zgloszenia do konlatrsu ,,Mlode Talenty" nastgpujq

popr:ez wltpelnienie ankiet opracotuanych przei Kapitulg
konlarsu dla kazdej kategorii, oraz ytyslanie na adres:

D ol noSlqs ki Klub Kap italu
ul. Irysawa I-3
5l-l I7 Wrockm

oorNo$r.AsKr KLUB KAPrrAt u

uL lrysowa I/3, 5l-1 l7 \A&<lclarlr, tel,lfa-x +48 7 | 722 42 84, NIP 8952039203, RECON 360513413, IGS 0000539952

Nr korrta: 76 1090 I522 0000 0001 3009 6061, e-mail: biuro@dkk.u'roclaw.pl, rvw,*:dkk.wroclaw.pl
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Kategorie Konkursu

l. Sukces naukowy
2. Sukces w zakresie i.nnowacji
j. Sukces artystyczny

1. Sukces w dzialalnoici spolecznej

5. Sukces w zakresie dziatalnoici przedsigbiorczej
6. Sukces sportawy

not-NoSr4sKr KLUB KAPT"TALU

ul, Irysorva l/3, 5l-l l7 Wroclaru tel./frx +48 7l 722 42 84, NIP 8952039203, REGON 36061:1413, KRS 00005399-52

Nr konrn: 76 1090 1522 0000 0001 3009 5061, e-mail: birrro@dkk.*toclaw,pl, www.dkk.rwrxlawpl
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