ZAŁĄCZNIK 1 .
Formularz zgłoszenia

FUNDACJA EKONOMISTÓW ŚRODOWISKA
I ZASOBÓW NATURALNYCH
skr. poczt. 37, 15-436 Białystok 9
tel. www.fe.org.pl
e-mail: fundacja@fe.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY
na Ogólnopolski konkurs pod patronatem profesora Bazylego
Poskrobki na najlepszą pracę dyplomową
z zakresu zrównoważonego rozwoju
III EDYCJA
1) Informacje o autorze1 pracy


Imię i nazwisko………………………………………………………........................................................................



Adres do korespondencji…………………………………………………………………………………………….



E-mail…………………………………………………………………............................................................................



Telefon………………………………………………………………….……………………………………………………

2) Informacje o pracy


Tytuł pracy dyplomowej………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………



Nazwa uczelni.........................................................................................................................................................



Wydział, na którym praca została obroniona…………………………………………………………………



Data egzaminu dyplomowego..........................................................................................................................



Oceny uzyskane od wszystkich recenzentów pracy (proszę podać wszystkie oceny )

1

W przypadku więcej niż jednego autora pracy, należy podać dane wszystkich autorów pracy.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Informacje o promotorze pracy


Imię i nazwisko………………………………………………………………...............................................................



E-mail………...…………………………………………………………………................................................................



Telefon………………………………………………………………………….................................................................

4) Oświadczenia autora pracy
Oświadczam, że akceptuję warunki określone w regulaminie konkursu.
………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis autora pracy)
Oświadczam, że praca złożona do konkursu zawiera tę samą treść, co praca złożona do obrony i
nie wprowadzałem/am w niej po obronie żadnych zmian.
…………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis autora pracy)
5) Zgoda autora na publikację pracy w formie wydawnictwa naukowego
Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy lub jej fragmentów w formie wydawnictwa naukowego
lub poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora konkursu. W takim przypadku
zostanie zawarta umowa autorska.
...........................................................................................................
(data i czytelny podpis autora pracy)
6) Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Prezes
Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 22,
15-092 Białystok.
Autor pracy jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych Organizatorowi konkursu jest dobrowolne.
Oświadczam, że powyższe informacje są mi znane i wyrażam zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz podawanie do wiadomości
publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie.
.............................................................................................................
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(data i czytelny podpis autora pracy)
7) Zgoda promotora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Prezes
Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 22,
15-092 Białystok.
Promotor pracy jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych Organizatorowi konkursu jest dobrowolne.
Oświadczam, że powyższe informacje są mi znane i wyrażam zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz podawanie do wiadomości
publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem autora pracy w konkursie.
...........................................................................................................
(data i czytelny podpis promotora pracy)
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