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Projekt Da Vinci na innowacje                               Formularz 

Skuteczne Projekty Twojego Sukcesu                      Zgłoszeniowy 

 

Imię i nazwisko   

Adres e-mail                                                                             Tel.:    

Kierunek studiów:                                                                                                                      Rok: 

W jakim projekcie chciałbyś/ chciałabyś, abyśmy udzielili Ci wsparcia? Opisz na czym polega Twoja 

idea, pomysł, inicjatywa. Wielkie rzeczy zaczynają się od odważnej myśli! Napisz poniżej czym chcesz 

się zająć. Czego dotyczy Twój pomysł? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie chciałbyś/ chciałabyś otrzymać wsparcie? 

 

 

 

 

Aby wziąć udział w Konkursie w każdej rubryce zaznacz „x”: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb rekrutacji związanej z udziałem  

w Konkursie firmy GAUM zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883”. 

„Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych  na stronie i funpage FB firmy GAUM w celu ogłoszenia 

zwycięzców Konkursu Da Vinci” 

„Chcę zapisać się na Newsletter i otrzymywać aktualności na temat bieżących wydarzeń i szkoleń firmy GAUM” 

Czytelny podpis    
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REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJLEPSZY PROJEKT INNOWACJI 

organizowanego w ramach projektu Da Vinci na innowacje - przez Gdańską Akademię Umiejętności Menedżerskich  

w Gdańsku. 

§1 

Cel i przedmiot konkursu 

1. Konkurs ma na celu promowanie przedsiębiorczości innowacyjnej w oparciu o propagowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz 

wspieranie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie samodzielnie przygotowanego projektu: pomysłu na biznes, nowego projektu, 

innowacyjnego rozwiązania, projektu inicjatywy społecznej, charytatywnej… 

§2 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Projekt innowacji może być przedstawiony przez 1 osobę.  

3. Zgłaszającym i autorem projektu może być student uczelni wyższej, posiadający aktualną legitymację studencką. 

4. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób samodzielny oraz nienaruszający praw autorskich innych osób. 

5. Przystąpienie konkursu następuje przez wysłanie formularza na adres mailowy biuro@gaum.pl lub do urny konkursowej podczas 

konferencji Project Management. 

§3 

Harmonogram konkursu 

Termin złożenia prac: nabór projektów startuje 15 Kwietnia. 20 i 21 Kwietnia projekty będzie można zgłosić bezpośrednio na stoisku 

podczas konferencji, a do 25 Kwietnia na mail: biuro@gaum.pl z dopiskiem Projekt Da Vinci 

Ocena formalna i merytoryczna: podczas posiedzenia Komisji w dniach 9 – 10 Maja. 

Ogłoszenie Laureatów Konkursu: 10 Maja na stronie gaum.pl oraz na FB – zwycięzcy zostaną także powiadomieni mailowo. 

§4 

Komisja konkursowa 

1. Organizator powoła Komisją Konkursową, zwaną dalej „Komisją”. 

2. W skład Komisji wejdzie trzech przedstawicieli Zarządu firmy Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich. 

3. Do zadań Komisji należeć będzie ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych prac oraz wyłonienie trzech Laureatów. 

§5 

Nagrody 

Wyróżnione prace uzyskają wsparcie doradcze na etapie preinkubacji w ramach realizacji Projektu według następujących zasad: 

I miejsce - Roczny Program Opieki Merytorycznej w wymiarze 40h – doradztwo ekspertów w projekcie (4h/miesiąc)  

II miejsce - Roczny Program Opieki Merytorycznej w wymiarze 30h – doradztwo ekspertów w projekcie (3h/miesiąc)  

III miejsce - Roczny Program Opieki Merytorycznej w wymiarze 20h – doradztwo ekspertów w projekcie (2h/miesiąc)  

Laureaci mogą wymienić doradztwo /konsultacje na wybrane szkolenia realizowane przez Gdańską Akademię Umiejętności Menedżerskich. 

§6 

Poufność 

1. Organizator oraz Komisja są zobowiązani do zachowania poufności informacji dotyczących składanych w ramach Konkursu prac 

konkursowych. 

2. Obowiązek zachowania poufności będzie obowiązywał również po zakończeniu Konkursu z wyłączeniem przypadków, kiedy 

obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

Dyrektor Zarządzający 

 

                                                                                                                                                                                                           Joseph Wera 


