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„Krok w przyszłość”:  nagroda Fundacji mBanku za studencką pracę z matematyki
I. Dane autora pracy
Wniosek
1. Imię i nazwisko autora 
2. Adres do korespondencji
3. Numer telefonu
4. Adres e-mail
II. Informacje o pracy zgłoszonej do konkursu
1. Tytuł pracy
2. Rok obrony/ opublikowania pracy
3. Nazwa uczelni
4. Wydział i kierunek studiów
5. Imię i nazwisko promotora pracy
III. Oświadczenie autora pracy konkursowej:
Przystępując do Konkursu oświadczam, że:
1)
Zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję warunki w nim zawarte.
2)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia i organizacji Konkursu oraz ogłoszenia werdyktu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
3)
Jestem autorem złożonej pracy. Złożona praca nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.
Załączniki do wniosku:
1)
Praca konkursowa w pliku pdf.
2)
Opinia opiekuna pracy lub samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego.
Fundacja mBanku S.A., 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18; email: fundacja@mbank.pl. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
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