
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  
Program Akceleracyjny „Warm up Your Business with ECO & PNT” EDYCJA 
PIERWSZA 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU: 
  

Program Akceleracyjny 
„Warm up Your Business with ECO & PNT” EDYCJA PIERWSZA 

 
I. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU (PROSZĘ WYBRAĆ JEDNO POLE):  
 

 zgłoszenie indywidualne Uczestnika 
 
 zgłoszenie grupowe Zespołu Uczestników 

 
 
II. DANE PODSTAWOWE: NAZWA POMYSŁU BIZNESOWEGO (MAKSYMALNIE 10 

SŁÓW): 
 
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

III. DANE OSOBOWE: 
 

W przypadku zgłoszenia indywidualnego 
Uczestnika: 

W przypadku zgłoszenia grupowego 
Zespołu Uczestników (maksymalnie 3 
osoby): 

Dane Uczestnika: 
 
Imię: 
Nazwisko: 
Data urodzenia: 
Adres zamieszkania: 
 
 
Aktualna szkoła (jeśli dotyczy): 
 
 
Miejsce zatrudnienia (jeśli dotyczy): 
 
 
 
Doświadczenie zawodowe dotychczasowe 
(jeśli dotyczy): 
 
 
Telefon: 
Email: 
 
 
 
 
 

Dane Uczestnika nr 1 (Lider Zespołu): 
 
Imię: 
Nazwisko: 
Data urodzenia: 
Adres zamieszkania: 
 
 
Aktualna szkoła (jeśli dotyczy): 
 
 
Miejsce zatrudnienia (jeśli dotyczy): 
 
 
 
Doświadczenie zawodowe dotychczasowe 
(jeśli dotyczy): 
 
 
Telefon: 
Email: 
 
Dane Uczestnika nr 2: 
 
Imię: 
Nazwisko: 
Data urodzenia: 
Adres zamieszkania: 



 
 
Aktualna szkoła (jeśli dotyczy): 
 
 
Miejsce zatrudnienia (jeśli dotyczy): 
 
 
 
Doświadczenie zawodowe dotychczasowe 
(jeśli dotyczy): 
 
 
Telefon: 
Email: 
 
Dane Uczestnika nr 3: 
 
Imię: 
Nazwisko: 
Data urodzenia: 
Adres zamieszkania: 
 
 
Aktualna szkoła (jeśli dotyczy): 
 
 
Miejsce zatrudnienia (jeśli dotyczy): 
 
 
 
Doświadczenie zawodowe dotychczasowe 
(jeśli dotyczy): 
 
 
Telefon: 
Email: 

 
IV. OBSZAR, KTÓREGO DOTYCZY ZGŁASZANY POMYSŁ BIZNESOWY (PROSZĘ 

ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE): 
 

 rozwiązania technologiczne z zakresu energetyki 
 
 
 rozwiązania proekologiczne z zakresu energetyki 
 
  
 rozwiązania organizacyjno-marketingowe w branży ciepłowniczej 

 
V. STRESZCZENIE I OPIS POMYSŁU BIZNESOWEGO, W TYM OPIS DLA PRASY: 

 
DANE PODSTAWOWE: Opis dla prasy (max. 500 znaków, wliczając spacje) 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 



...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 
Streszczenie (max. 1600 znaków, wliczając spacje): 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
Opis pomysłu biznesowego (max. 1600 znaków w każdym z poniższych aspektów):  

Technologia  
 
(uwzględniając opis metody 
przygotowania projektu; w jaki 
sposób prowadzony jest proces 
produkcji i wdrożenia produktu; 
jakie są możliwości jego 
sprzedaży; jaki jest zakres 
działania itp.): 
 

 

Otoczenie 
 
(projekt a środowisko zewnętrzne i 
wewnętrzne np.: konkurencja, 
klienci, dostawcy, siła robocza, 
sojusznicy strategiczni, 
pracownicy, kultura organizacyjna 
itp.): 
 

 

Aplikacyjność  
 
(techniczne możliwości wdrożenia 
projektu, perspektywy rozwojowe 
itp.): 
 

 

 Innowacyjność  
 
(czy produkty lub rozwiązania 
podobne są już na rynku; jaka jest 
innowacyjność projektu, czym 
różni się od innych podobnych 
rozwiązań itp.) 
 

 

Koszty 
 

 



(jaka wysokość kosztów może być 
związana z przygotowaniem i 
wdrożeniem projektu; jakie koszty 
należy przewidywać żeby 
zrealizować projekt i go 
utrzymywać, itp.) 

Dotychczasowe działania 
 
(czy dotychczas podjęto już próby 
realizacji projektu; jeśli tak to jakie 
czynności zrealizowano i jakie 
poniesiono w związku z tym 
koszty; itp.) 
 

 

Ryzyko 
 
(jakie obszary ryzyka można 
identyfikować na etapie 
przygotowania, produkcji i 
wdrażania projektu; jakie 
zagrożenia na etapie realizacji 
mogą powstać i jak ograniczyć to 
ryzyko) 

 

 
VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU 

UCZESTNIKA(ÓW) KONKURSU: 
 

1. Oświadczam, że pomysł biznesowy oraz treści zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym 
do Konkursu są objęte prawami autorskimi przysługującymi (proszę wybrać właściwe 
pole): 
 

 
 wyłącznie mi 
 
 uczestnikom wchodzącym w skład Zespołu Uczestników (w przypadku zgłoszenia, 

które dotyczy Zespołu Uczestników).  
 
2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku w celach informacyjnych lub 

do promocji Konkursu – przez Organizatora, jak również Partnera Głównego i z tego 
tytułu nie będę żądać żadnego wynagrodzenia. 
 

Proszę wybrać właściwe pole: 
 

 TAK 
 
 NIE  

 
 

3. Udzielam zarówno Organizatorowi, jak i Partnerowi Głównemu nieodpłatnej, 
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworów 
dostarczonych w ramach Konkursu: 
1) tj. treści zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz innych utworach 

dostarczonych w toku Konkursu, zarówno w całości jak i w części na następujących 
polach eksploatacji, o ile następuje to w celach wewnętrznych związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu:  



a. powielanie i wytwarzanie dowolną techniką, w szczególności cyfrową, 
analogową,  

b. powielanie i przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej,  
c. udostępnianie w taki sposób, aby tylko ograniczony krąg osób realizujących 

czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu mógł mieć do nich dostęp; 
 

2) tj. treści zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oznaczonych jako dane 
podstawowe (nazwa pomysłu biznesowego oraz opis dla prasy), jak również 
prezentacji finałowej,  zarówno w całości jak i w części na następujących polach 
eksploatacji:  
a. powielanie i wytwarzanie dowolną techniką, w szczególności cyfrową, 
analogową,  
b. powielanie i umieszczanie w Internecie, prasie, telewizji,    
c. wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie.  

 
Proszę wybrać właściwe pole: 

 
 TAK 
 
 NIE  
 
 

4. W przypadku zgłoszenia dotyczącego Zespołu Uczestników, ponadto oświadczam, że 
pozostali Uczestnicy wchodzący w skład Zespołu Uczestników wyrazili zgodę na 
dokonanie przeze mnie Zgłoszenia Zespołu Uczestników, podanie danych 
dotyczących tych osób, oraz wyrażenie w ich imieniu: 
- oświadczeń, zgodnie z pkt 1; 
- zgód na wykorzystywanie ich wizerunków zgodnie z pkt 2; 
- zgód na udzielenie w ich imieniu licencji, zgodnie z pkt 3. 
 
Proszę wybrać właściwe pole: 

 
 TAK 
 
 NIE  

 
 

 
VII. AKCEPTACJA REGULAMINU: 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Program Akceleracyjny „Warm 
up Your Business with ECO & PNT” EDYCJA PIERWSZA wraz z załącznikami i przyjmuję je 
do stosowania.  
 
W przypadku zgłoszenia dotyczącego Zespołu Uczestników, ponadto oświadczam, że 
pozostali Uczestnicy wchodzący w skład Zespołu Uczestników również zapoznali się z 
Regulaminem Konkursu Program Akceleracyjny „Warm up Your Business with ECO i PNT” 
EDYCJA PIERWSZA wraz z załącznikami i przyjmują je do stosowania.  
 
Proszę wybrać właściwe pole: 

 
 TAK 
 



 NIE  
 

 
VIII. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
 
Zgadzam się na to, żeby moje dane osobowe zgłoszone w Formularzu Zgłoszeniowym do 
Konkursu były przetwarzane przez Organizatora i udostępniane Komisji Konkursowej oraz 
osobom upoważnionym przez Organizatora w celu prawidłowej realizacji Konkursu.  
 
Proszę wybrać właściwe pole: 

 
 TAK 
 
 NIE  

 
 
W przypadku zgłoszenia dotyczącego Zespołu Uczestników, ponadto oświadczam, że 
pozostali Uczestnicy wchodzący w skład Zespołu Uczestników upoważnili mnie do wyrażenia 
w ich imieniu zgody na to, żeby ich dane osobowe zgłoszone w Formularzu Zgłoszeniowym 
do Konkursu były przetwarzane przez Organizatora i udostępniane Komisji Konkursowej oraz 
osobom upoważnionym przez Organizatora w celu prawidłowej realizacji Konkursu.  
 
Proszę wybrać właściwe pole: 

 
 TAK 
 
 NIE  

 
 
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu, 
2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z Konkursem,  

a w szczególności poprzez udostępnienie ich Komisji Konkursowej oraz innym osobom 
upoważnionym przez Organizatora realizującym czynności w ramach Konkursu, jak 
również na liście pomysłów biznesowych zakwalifikowanych do poszczególnych etapów 
Konkursu oraz na liście finalistów; 

3.Administratorem danych osobowych są Organizatorzy  
4.Inspektorem ochrony danych w PNT jako współorganizatora jest Pani Bożena Krawczuk e-
mail: biuro@kancelariaabi.pl 
5. Dane osobowe  przetwarzane w oparciu o zgodę 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 
7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz jego finansowego 
rozliczenia. 
8.Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
9. Masz  prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych z siedzibą 
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ochrony danych osobowych. 
10.Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy wzięcia udziału w konkursie. 
 
 
 
 



IX. ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 
 
W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie jest pełnoletni należy dołączyć skan lub zdjęcie 
oświadczenia podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych – zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 


