
Załącznik nr 4 do Regulaminu 
DANONE Acceleration Program 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU: 
  

DANONE Acceleration Program 
 

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

 zgłoszenie indywidualne Uczestnika 
 
 zgłoszenie grupowe Zespołu Uczestników 

 
 
II. 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): 
 
 
Telefon: 
Email: 
 

Dane Uczestnika nr 1 (Lider Zespołu 
Uczestników): 
 
Imię: 
Nazwisko: 
Data urodzenia: 
Adres zamieszkania: 
 
 
Aktualna szkoła (jeśli dotyczy): 
 
 
Miejsce zatrudnienia (jeśli dotyczy): 
 
 
Telefon: 
Email: 
 
Dane Uczestnika nr 2: 
 
Imię: 
Nazwisko: 
Data urodzenia: 
Adres zamieszkania: 
 
 
Aktualna szkoła (jeśli dotyczy): 
 
 
Miejsce zatrudnienia (jeśli dotyczy): 
 
 
Telefon: 
Email: 
 
Dane Uczestnika nr 3: 
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Imię: 
Nazwisko: 
Data urodzenia: 
Adres zamieszkania: 
 
 
Aktualna szkoła (jeśli dotyczy): 
 
 
Miejsce zatrudnienia (jeśli dotyczy): 
 
 
Telefon: 
Email: 
 
 
 

 
III. OBSZAR, KTÓREGO DOTYCZY ZGŁASZANY POMYSŁ BIZNESOWY (PROSZĘ 

ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE): 
 

 Green Factory - Zielona Fabryka 
 
 
 Automatyzacja procesów w systemach zarządzania firmą 
 
  

 
IV. STRESZCZENIE I OPIS POMYSŁU BIZNESOWEGO: 

 

Dane podstawowe: Opis dla prasy (max. 500 znaków wliczając spacje): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Streszczenie (max. 1600 znaków, wliczając spacje): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opis pomysłu biznesowego (max. 1600 znaków w każdym z poniższych aspektów):  

Technologia (metoda 

przygotowania, w jaki sposób 

prowadzony jest proces 

wytworzenia produktu, możliwości 

sprzedaży, zakres działania itp.): 

 

 

Otoczenie (środowisko 

zewnętrzne i wewnętrzne np.: 

konkurencja, klienci, dostawcy, 

siła robocza, sojusznicy 

strategiczni, pracownicy, kultura 

organizacyjna itp.): 

 

 

Aplikacyjność (techniczne 

możliwości wdrożenia, 

perspektywy rozwojowe itp.): 

 

 

Innowacyjność (czy podobne 

produkty lub rozwiązania istnieją 

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 utrzymać itp.) 
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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?) 

 

 

V. AKCEPTACJA REGULAMINU: 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem DANONE Acceleration Program 
wraz z załącznikami i przyjmuję je do stosowania.   
Proszę wybrać właściwe pole: 

 
 TAK 
 NIE  

 
 

 
VI. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
 

Zgadzam się na to żeby dane osobowe zgłoszone w Formularzu Zgłoszeniowym do 
Konkursu były przetwarzane przez Organizatora i udostępniane przez Organizatora 
Komisji Konkursowej oraz osobom upoważnionym do tego przez Organizatora w celu 
prawidłowej realizacji Konkursu.    

 
Proszę wybrać właściwe pole: 

 
 TAK 
 NIE  

 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów w 
celach marketingowych. 
 
 

Proszę wybrać właściwe pole: 
 

 TAK 
 NIE  


