Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą
im. Karola Adamieckiego

CZĘŚĆ A
Dane nt. przedsiębiorstwa
Pełna nazwa firmy
Data rozpoczęcia działalności
Wielkość przedsiębiorstwa
Forma prawna
NIP/REGON
Branża
Dane adresowe

Ulica/nr

Kod pocztowy

Miasto

Strona www
Osoba upoważniona do kontaktu z Organizatorem konkursu:
Imię i nazwisko
Dane kontaktowe

e-mail

telefon

CZĘŚĆ B
Informacje nt. działalności firmy
Proszę opisać innowacje (procesowe, produktowe, organizacyjne i in.) wdrożone w firmie w ostatnich
trzech latach (limit 3000 znaków)

Proszę opisać w jaki sposób wykorzystywane są w firmie rozwiązania bliskie teorii organizacji i
zarządzania Karola Adamieckiego (limit 1000 znaków)

Proszę wskazać najważniejsze projekty inwestycyjne oraz z dziedziny B+R, realizowane w firmie w
ostatnich trzech latach (tytuł, program/instytucja finansująca, krótki opis) (limit 1000 znaków)

Proszę opisać działania kierowane do pracowników, mające na celu ich rozwój zawodowy i osobisty
(limit 1000 znaków)

Proszę opisać realizowane przez firmę programy i działania, mające na w celu zapewnienie zasad
etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz uczciwej konkurencji (limit 1500 znaków)

Proszę opisać z jakimi instytucjami edukacyjnymi współpracuje przedsiębiorstwo i w jakim zakresie.
W szczególności prosimy uwzględnić działania mające na celu promocję kształcenia dualnego (limit
1000 znaków)

Proszę opisać z jakimi innymi podmiotami współpracuje przedsiębiorstwo i w jakim zakresie (sieci,
ekosystemy, partnerstwa strategiczne i in.) (limit 1000 znaków)

Proszę opisać działania realizowane przez przedsiębiorstwo na rzecz promocji miasta Dąbrowa
Górnicza (limit 1500 znaków)
W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo ma siedzibę poza miastem Dąbrowa Górnicza proszę wskazać,
jakie działania są realizowane na terenie miasta (limit 1500 znaków)

Wykaz załączników

CZĘŚĆ C
Oświadczenia
Oświadczam, że:
zapoznałem się z regulaminem i akceptuję zasady konkursu miasta Dąbrowa Górnicza o nagrodę im. Karola
Adamieckiego
wszystkie informacje zawarte przeze mnie w formularzu są prawdziwe, jestem w posiadaniu dokumentów, które
je potwierdzają i mogę je przedstawić na żądanie komisji konkursowej
przedsiębiorstwo ma uregulowane wszystkie zobowiązania wobec ZUS oraz urzędu skarbowego
w ciągu ostatnich 5 lat przedsiębiorstwo nie było karane sądownie oraz przez organy skarbowe, PIP, PIH, Sanepid,
ROŚ, itp.
wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych przez Organizatora
konkursu w celu przeprowadzenia procedury konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922). Zgoda wyrażona w niniejszym oświadczeniu obejmuje również
przetwarzanie moich danych w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia nie zostanie zmieniony. Zostałem
poinformowany o nazwie i siedzibie administratora danych, celach, w jakich dane są przetwarzane, prawie
wglądu do nich i ich poprawiania.

Miejscowość i data
Imię i nazwisko osoby składającej wniosek

Podpis _____________________________________

