
Załącznik 1 – Karta zgłoszenia 
 

 

Karta zgłoszenia udziału w Konkursie 

 „Optymalizacja założeń funkcjonalnych inwestycji na przykładzie Intermodal 

Container Yard – suchego portu w Zajączkowie Tczewskim” 

  

I. Informacje podstawowe 

 

1. Nazwa Zespołu Konkursowego: ...……………………………………………………..………….. 

2. Reprezentowana Uczelnia 

a) Nazwa Uczelni: ………………………………………………………………………….…….. 

b) Adres: ……………………………………………………………………………….………….. 

3. Opiekun Naukowy 

a) Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….………….…. 

b) Nazwa pełnionego stanowiska: .…….………………………………………….……………. 

c) Wydział / Katedra: ………………………………………………………………..……………. 

 

……………………………………….. 

(data i czytelny podpis Opiekuna Naukowego) 

 

4. Dane kontaktowe Zespołu Konkursowego: 

a) Nr telefonu: ………………………………………………………….…………………........…. 

b) E-mail: …………………………………………………………………………………..………. 

 

 

II. Dane uczestników 

 

1. Uczestnik Konkursu nr 1 

a) Imię i nazwisko: ..………………………………………………………………………..…….. 

b) Data urodzenia: ..……………………………………………………………….….……….….  

c) Uczelnia / Wydział: ...……………………………………………………………..…………… 

d) Funkcja pełniona na Uczelni1: .………...……………………………………………..…....... 

 

……………………………………….. 

(data i czytelny podpis Uczestnika) 
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2. Uczestnik Konkursu nr 2 

a) Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………..….. 

b) Data urodzenia: ..……………………………………………………………….………………  

c) Uczelnia / Wydział: ………………………………………………………………….………… 

d) Funkcja pełniona na Uczelni1: ……………...……………………...…………………….…... 

 

……………………………………….. 

(data i czytelny podpis Uczestnika) 

 

3. Uczestnik Konkursu nr 3 

a) Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………..….. 

b) Data urodzenia: ..……………………………………………………………….………………  

c) Uczelnia / Wydział: ………………………………………………………………….………… 

d) Funkcja pełniona na Uczelni1: ……………...……………………………...…………….…... 

 

……………………………………….. 

(data i czytelny podpis Uczestnika) 

 

4. Uczestnik Konkursu nr 4 

a) Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………..….. 

b) Data urodzenia: ..……………………………………………………………….………………  

c) Uczelnia / Wydział: ………………………………………………………………….………… 

d) Funkcja pełniona na Uczelni1: ……………...…………………………………...……….…... 

 

……………………………………….. 

(data i czytelny podpis Uczestnika) 

 

5. Uczestnik Konkursu nr 5 

a) Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………..….. 

b) Data urodzenia: ..……………………………………………………………….………………  

c) Uczelnia / Wydział: ………………………………………………………………….………… 

d) Funkcja pełniona na Uczelni1: ……………...………………………………...………….…... 

 

……………………………………….. 

(data i czytelny podpis Uczestnika) 
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6. Uczestnik Konkursu nr 6 

a) Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………..….. 

b) Data urodzenia: ..……………………………………………………………….………………  

c) Uczelnia / Wydział: ………………………………………………………………….………… 

d) Funkcja pełniona na Uczelni1: ……………...………………………………...………….…... 

 

……………………………………….. 

(data i czytelny podpis Uczestnika) 

 

7. Uczestnik Konkursu nr 7 

a) Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………..….. 

b) Data urodzenia: ..……………………………………………………………….………………  

c) Uczelnia / Wydział: ………………………………………………………………….………… 

d) Funkcja pełniona na Uczelni1: ……………...……………...…………………………….…... 

 

……………………………………….. 

(data i czytelny podpis Uczestnika) 

 

8. Uczestnik Konkursu nr 8 

a) Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………..….. 

b) Data urodzenia: ..……………………………………………………………….………………  

c) Uczelnia / Wydział: ………………………………………………………………….………… 

d) Funkcja pełniona na Uczelni1: ……………...……………………...…………………….…... 

 

……………………………………….. 

(data i czytelny podpis Uczestnika) 

 

9. Uczestnik Konkursu nr 9 

a) Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………..….. 

b) Data urodzenia: ..……………………………………………………………….………………  

c) Uczelnia / Wydział: ………………………………………………………………….………… 

d) Funkcja pełniona na Uczelni1: ……………...…………………………...……………….…... 

 

……………………………………….. 

(data i czytelny podpis Uczestnika) 

 

 

1
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