
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KONKURS „WROCŁAWSKA MAGNOLIA” 
 

 

Dane kandydata 

Nazwisko  

Imię 
  

 
Dane do kontaktu 
 

Ulica, nr domu  
Miejscowość  

 

Gmina 
 
 

Kod pocztowy  Województwo     

Tel. kontaktowy 
 
 Aktualny e-mail  

 

Dane dotyczące pracy magisterskiej 

 

Nazwa uczelni  Kierunek   

Wydział   

Aktualny adres 
wydziału  

Tytuł pracy 
magisterskiej 

 
 
 

Promotor pracy 
dyplomowej  

 
Ocena pracy 
dyplomowej 

 

 

PREZENTACJA PRACY 

1. Jaki jest przedmiot zgłoszonej do Konkursu pracy magisterskiej i co zdecydowało o jego wyborze?  
Maksymalna objętość tekstu: 800 znaków (ze spacjami). 
 
 
 
 
 
  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Regulaminu Konkursu  



2. Co zgłoszona do Konkursu praca magisterska wniesie do naszej wiedzy o Wrocławiu? 
Maksymalna objętość tekstu: 600 znaków (ze spacjami). 
 
 

3. Jakie korzyści będą mieli mieszkańcy Wrocławia z zastosowania rezultatów zgłoszonej do Konkursu pracy 
magisterskiej? 
Maksymalna objętość tekstu: 400 znaków (ze spacjami). 

4. Jakie komórki organizacyjne (biura, wydziały) Urzędu Miejskiego Wrocławia, miejskie jednostki organizacyjne 
(jednostki i zakłady budżetowe) lub spółki z udziałem miasta będą zainteresowane zastosowaniem rezultatów 
zgłoszonej do Konkursu pracy magisterskiej? 
Maksymalna objętość tekstu: 400 znaków (ze spacjami). 

5. Jakie branże wrocławskiej gospodarki będą zainteresowane rezultatami zawartymi w zgłoszonej do Konkursu 
pracy magisterskiej? 
Maksymalna objętość tekstu: 400 znaków (ze spacjami). 

6. Jeśli widzi Pan/Pani inny potencjał zawarty w pracy, proszę o jego przedstawienie. 
Maksymalna objętość tekstu: 400 znaków (ze spacjami). 

Załączniki  
do formularza zgłoszeniowego 
w wersji papierowej*: 

 

□ Praca dyplomowa 
(wersja elektroniczna - format 
doc, złożona na 
informatycznym nośniku 
danych) 

 

□ Opinia promotora                   
(maks. str. A4; wersja 
elektroniczna - format doc, 
złożona na informatycznym 
nośniku danych) 
 

 

□ Formularz zgłoszeniowy      
(wersja elektroniczna - format 
doc, złożony na 
informatycznym nośniku 
danych) 
 
 

 
*Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć do pełnomocnika rektora uczelni. 
 
W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także ich udostępnianie, przez Gminę 
Wrocław, należy zaznaczyć krzyżykiem „x” poniżej wskazane pola.  
 
 
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. zawartych w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym, przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w celu wzięcia udziału w Konkursie 
„WROCŁAWSKA MAGNOLIA”. 
 

 Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych, tj. imienia i nazwiska, tytułu pracy magisterskiej, 
nazwy uczelni, rodzaju i wysokości nagrody pieniężnej, na stronie internetowej www.wca.wroc.pl i w Biuletynie 
Informacji Publicznej w celach informacyjnych i popularyzacyjnych związanych z publikowaniem wyników Konkursu 
„WROCŁAWSKA MAGNOLIA”. 



  
 Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie 
formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 

Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy targ 1-8, 50-141 

Wrocław, 
2. dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konkursie „WROCŁAWSKA MAGNOLIA”, 
3. dane zostaną udostępnione na stronie internetowej www.wca.wroc.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, 
4. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

wzięcia udziału w Konkursie „WROCŁAWSKA MAGNOLIA”, 
5. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania 

danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
 

Oświadczam jednocześnie, iż wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe. 
 
 
 
............................................................................................................................................................. 

data i czytelny podpis kandydata 
 

 
 
 
 

             
 

                                                    ................................        
.................................. 
             pieczęć Uczelni                  podpis Rektora Uczelni               podpis Dziekana Wydziału 
 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE  

PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 
 

Ja, niżej podpisany/a ..........................................................................................................., 
oświadczam że: 
 

1. jestem autorem i twórcą pracy magisterskiej o tytule 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................., 
zgłoszonej do Konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA”; 

2. dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest 
wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które 
mogłyby narazić Gminę Wrocław na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu 
korzystania lub rozpowszechniania dzieła; 

3. w przypadku uznania mnie za laureata Konkursu i przyznania mi nagrody pieniężnej, 
zobowiązuję się, że nie przeniosę autorskich praw majątkowych do pracy magisterskiej na 
osoby trzecie, zaś ich przeniesienie na Gminę Wrocław lub jej jednostkę organizacyjną, 
nastąpi, na zasadach określonych w umowie. 

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

data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 



 


