
 

Formularz Zgłoszeniowy do konkursu  

„Twój Startup-Twoja Przyszłość” 2021 

BEGINNERS / ADVANCED * 

  
Pomysłodawca /  Członek zespołu* 

 
Imię:  

Nazwisko:  

E-mail:  

Telefon:  

Ulica i nr domu:  

Miasto:  

Kod pocztowy:  

Wykształcenie, opis 
posiadanych kompetencji 
w obszarze IT/ICT lub 
matematyki, 
zainteresowania związane 
z branżą aplikacji 
mobilnych  

 

Wiek:  

Związek z Ełkiem  
(szkoła, praca, dom, 
ośrodek życia) 

 

 
Członek zespołu* 

 
Imię:  

Nazwisko:  



 

E-mail:  

Telefon:  

Ulica i nr domu:  

Miasto:  

Kod pocztowy:  

Wykształcenie, opis 
posiadanych kompetencji 
w obszarze IT/ICT lub 
matematyki, 
zainteresowania związane 
z branż aplikacji 
mobilnych 

 

Wiek:  

Związek z Ełkiem  
(szkoła, praca, dom, 
ośrodek życia) 

 

 
Członek zespołu* 

 
Imię:  

Nazwisko:  

E-mail:  

Telefon:  

Ulica i nr domu:  

Miasto:  

Kod pocztowy:  

Wykształcenie, opis 
posiadanych kompetencji 
w obszarze IT/ICT lub 
matematyki, 
zainteresowania związane 

 



 

z branż aplikacji 
mobilnych 

Wiek:  

Związek z Ełkiem  
(szkoła, praca, dom, 
ośrodek życia) 

 

 
Pomysł  

 
Tytuł   

Opis projektu  
 
Należy  opisać główne 
założenia aplikacji, opisać 
problem jaki rozwiązuje, 
opisać funkcjonalność 
zaproponowanego 
rozwiązania, określić 
grupę docelową 
odbiorców opisanego 
rozwiązania. Na czym 
polega atrakcyjność 
zaproponowanego 
rozwiązania dla przyszłych 
użytkowników. Należy 
określić czy pomysł 
posiada konkurencję na 
rynku, jeśli tak to czym się 
odróżnia od produktów 
istniejących na rynku. 

 

Załączniki – podać ilość + 
nazwy  
(pliki graficzne, mockup 
itp.) 

 

 

 



 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się i w pełni akceptuję Regulamin Konkursu „Twój Start-up – Twoja 
przyszłość” edycja 2021. 
2. Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.  
3. Oświadczam, że jestem właścicielem / zespół* jest właścicielem opisanego projektu. 
4. Oświadczam, że Projekt nie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. 
5. Opisany w Projekcie pomysł nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności 
przemysłowej lub intelektualnej przez inny podmiot/y lub osobę/y. 
6. Deklaruję:  

o Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz 
nie jestem związany tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, jego zastępcą prawnym 
lub członkami organów zarządzających Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku. 

o Nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku 
i nie jestem członkiem organów zarządzających  Parkiem Naukowo-Technologicznym w 
Ełku.  

o Nie jestem wykonawcą lub podwykonawcą zadań zleconych w ramach realizacji  
Konkursu. 

o Nie zostałem/łam prawomocnie skazany/a za przestępstwo popełnione w związku  
z udziałem w Konkursie, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu 
Zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą z dnia Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) 

*Skreślić niepotrzebne 

                                                                                                   ……………………………….. 
        (Data i podpis) 

 

……………………………….. 
        (Data i podpis)* 

 

……………………………….. 
        (Data i podpis)* 


