
Konkurs „Inwestujemy u siebie” 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Dane opiekuna zespołu 

Proszę podać dane umożliwiające kontakt z opiekunem zespołu, jeśli zajdzie potrzeba uzyskania 

dodatkowych informacji (funkcja – np. wychowawca, dyrektor) 

Każdy zespół musi mieć swoją nazwę i wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy. 

Imię i nazwisko       

Funkcja       

Numer telefonu       -  -   lub    -   -    

E-mail       

  

Nazwa zespołu       

 

 

Dane instytucji 
Proszę wpisać dane szkoły, do której uczęszczają autorzy pracy, lub innego podmiotu, przy którym 

powstał zespół (np. organizacja pozarządowa, dom kultury, itp.) 

Nazwa       

REGON       

Adres pocztowy       

E-mail       

Numer telefonu       -  -   lub    -   -    

 

 

Informacja o uczestnikach  

Uczestnik 1 

Imię i nazwisko       

Nazwa szkoły i klasy       

Wiek       

Uczestnik 2 

Imię i nazwisko       



Nazwa szkoły i klasy       

Wiek       

Uczestnik 3 

Imię i nazwisko       

Nazwa szkoły i klasy       

Wiek       

 

Specjalna asysta  
Proszę zaznaczyć, czy opiekun lub któryś z członków zespołu będzie potrzebować 

specjalnej asysty w razie uczestnictwa w finale rozdania nagród w Warszawie ze względu 

na niepełnosprawność lub inne ważne przyczyny. 

Tak, będzie potrzebna specjalna asysta  

Jakiej:………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Nie, nie potrzebujemy specjalnej asysty  

 

 

Nocleg  
Proszę zaznaczyć, czy zespół będzie zainteresowany skorzystaniem z noclegu w hotelu 

zarezerwowanym przez Organizatora podczas gali w Warszawie (1 noc) 

Tak, zespół jest zainteresowany skorzystaniem z noclegu 

 

 

Nie, zespół nie jest zainteresowany 

skorzystaniem z noclegu  

 

 

Skąd autorzy dowiedzieli się o konkursie? 

 Od nauczyciela  Od kolegi/koleżanki 

 Z plakatu  Z Internetu (proszę zaznaczyć z jakiego portalu): 

      

 Z gazety  Z radia 

 Z telewizji  Od rodziców 

 W inny sposób -        

 

 

 Przesyłając pracę konkursową wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych na zasadzie dobrowolności, udostępnionych w 

formularzu rejestracyjnym, przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasna 14/16a, oraz przez Fundację Szkoła z 

Klasą, z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Parlamentu Europejskiego i Rady z dn ia 18 grudnia 2000r o 

ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:32001R0045:PL:PDF, dla celów realizacji konkursu "Inwestujemy u siebie” organizowanego 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:32001R0045:PL:PDF


przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz przez Fundację Szkoła z Klasą przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zgoda obejmuje 

przetwarzanie danych teraz i w przyszłości.  

Jednocześnie oświadczam, iż uzyskałem/-am zgodę pełnoletnich członków zespołu, a w przypadku członków zespołu, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia - 

ich rodziców lub opiekunów prawnych, na przetwarzanie ich danych osobowych, na potrzeby organizacji i promocji konkursu " Inwestujemy u siebie" teraz i w 

przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.  

Osobom wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego 

usunięcia. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania się w Konkursie.  

 

FORMULARZ OPISU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO 

 

Województwo:……………………………………………… 

Powiat/gmina:………………………………………….. 

Nazwa firmy:……………………………………………. 

Forma prawna:…………………………………………….. 

Strona www firmy:…………………………………………… 

Nazwa Waszego projektu inwestycyjnego: ……………………………………………………………….. 

 

Opis projektu (700 znaków) 

Pamiętajcie, aby w opisie projektu uwzględnić informacje naprawdę istotne dla inwestorów, np.: stan aktualny 

(potrzeby, wyzwania, szanse); planowane działania (z czego wynikają, skąd pomysł, na czym polegają, dlaczego 

są innowacyjne
1
); niezbędne środki; istniejące zasoby; jak projekt odnosi się do aktualnego profilu, zasobów i 

możliwości firmy, w której miałby zostać zrealizowany; perspektywa zysków finansowych i korzyści 

niefinansowych dla społeczności lokalnej (np. ochrony środowiska, rozwoju regionu, budowania sieci 

współpracy itp.)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Szacowany koszt projektu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Uzasadnienie ekonomiczne  

(1250 znaków; dlaczego warto zainwestować w Wasz projekt, jakie innowacje przewiduje, jak planujecie 

stworzyć miejsca pracy (zachęta dla inwestorów); jakie finansowe i niefinansowe korzyści dla społeczności 

lokalnej przyniesie realizacja projektu? 

                                                           
1
 Innowację rozumiemy jako „proces polegający na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i 

wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania” 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Istniejące lub potencjalne przeszkody dla realizacji projektu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Czy istnieje wkład własny finansowy lub w innej postaci (jakie zasoby posiada firma)?:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce na link do spotu promującego projekt, który zachęci inwestorów: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

WASZA WSPÓŁPRACA 

Napiszcie o Waszej współpracy w zespole: spotkaniach, czego dowiedzieliście się, jak pracowaliście nad 
pomysłem, jak współpracowaliście z firmą) - max. 1000 znaków ze spacjami 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Uwaga! To miejsce przeznaczone jest na dodatkowe informacje dotyczące Waszego projektu, których nie 
uwzględniliście w poprzednich punktach. Jak myślicie, co sprawia, że Wasz projekt jest szczególnie ważny dla 
Waszej społeczności lokalnej? (max. 400 znaków ze spacjami)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


