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Formular înscriere Energy Challenge, ediția 2020

Nume echipa

Nume proiect   În ce temă se încadrează proiectul ales:   

Coordonator echipă 

Membru 

Nume și prenume 

Telefon 

Email 

Universitate - Oraș 

Facultate și specializare 

An de studiu 

Nume și prenume 

Telefon 

Email 

Universitate - Oraș 

Facultate si specializare 

An de studiu 
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Nume și prenume 

 

Telefon 

 

Email 

 

Universitate - Oraș 

 

Facultate și specializare 

 

An de studiu 

 

 

Nume și prenume 

 

Telefon 

 

Email 

 

Universitate - Oraș 

 

Facultate și specializare 

 

An de studiu 
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Îndrumător Proiect 

Titulatura                              Nume și prenume 

              

Telefon                                                     Email 

              

Facultate 

 

 

Informații legate de proiect 

 

De unde a pornit ideea voastră? Care este piața țintă? 

 

Descrieți din punct de vedere tehnic/funcțional ideea. 
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Ce costuri estimați că va avea proiectul dumneavoastră? Ce surse de finanțare 

sunt necesare? 

Cum vă gândiţi să promovaţi ideea de business? (exceptând Facebook, 

Instagram și Twitter) 

In ce stadiu vedeți proiectul vostru peste 3 respectiv 5 ani? 

De unde ați aflat de Energy Challenge? 

         Facebook   Prezentare în facultate  Site  Prieteni 

Altele  

Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile regulamentului de concurs 

Acord prelucrare date cu caracter personal* 

*Prin completarea datelor, candidații își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile prevăzute de Legea nr.

677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, atât de către E.ON 

Servicii S.R.L., cât și de terțe persoane care prelucrează datele cu caracter personal în numele E.ON Servicii S.R.L. (prestatori de servicii). 
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