FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
„ZABEZPIECZAMY PRZYSZŁOŚĆ”
Po wypełnieniu prosimy o złożenie formularza drogą pocztowa na adres siedziby organizatora:
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
Z dopiskiem Konkurs „Zabezpieczamy Przyszłość”
Dane kandydata:
Imiona:
Nazwisko:
Adres korespondencyjny:
Nr domu/
lokalu:

Ulica:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Dane zgłaszanej pracy:
Tytuł zgłaszanej pracy:
Data obrony pracy:
Stopień studiów:
Kierunek studiów, w ramach
którego powstała zgłaszana
praca:

Uzyskana ocena z pracy:

 Licencjackie

 Magisterskie
Adres e-mail:

Nazwa wydziału, na którym
powstała zgłaszana praca:
Nazwa uczelni, na której
powstała zgłaszana praca:
Imię i nazwisko oraz stopień
naukowy promotora pracy:

Imię i nazwisko oraz stopień
naukowy recenzenta pracy:



Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem/autorką pracy zgłaszanej do konkursu „Zabezpieczamy Przyszłość”
i przysługują mi do niej pełne osobiste i majątkowe prawa autorskie. Oświadczam także, że zgłaszana praca została
napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści pozyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności nie narusza niczyich praw autorskich.



Oświadczam, że dobrowolnie przystępuję do konkursu, zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego
postanowienia, w tym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym formularzu zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926
z późn. zm.) na potrzeby realizacji konkursu przez jego organizatora tj. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33.

 Wyrażam zgodę, aby w przypadku uzyskania pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w konkursie, organizator podał
do wiadomości publicznej moje imię i nazwisko, tytuł zgłoszonej pracy oraz nazwy kierunku studiów, wydziału i uczelni,
w ramach której powstała praca.

Data (dd/mm/rrrr) oraz czytelny podpis
zgłaszającego

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,
posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
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Oświadczenia:

