Regulamin Nagrody im. Edwarda Flataua
Postanowienia ogólne
1. Nagroda jest wyróżnieniem honorowym Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.
2. PTBUN ustanawia Nagrodę im. Edwarda Flataua dla uhonorowania badaczy za znaczące osiągnięcia w
dziedzinie badań morfogenezy, morfologii, anatomii i biologii molekularnej układu nerwowego.
3. Nagrodzeni otrzymują statuetki z popiersiem patrona nagrody i sentencją autorstwa Horacego
„Sapere auso” – temu, który odważył się być mądrym.
4. Nagroda może być przyznana badaczom pracującym w Polsce jak i Polakom, pracującym poza jej granicami.
Kapituła Nagrody
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2.
3.

Wyboru laureata Nagrody dokonuje Kapituła Nagrody, powoływana przez Zarząd PTBUN przed każdym
konkursem.
Skład Kapituły jest czteroosobowy.
Kapituła wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
Wyłanianie kandydatów i laureatów

1. Procedura wyłaniania kandydatów do Nagrody ma charakter jednoetapowy.
2. Kandydatów zgłaszają zwyczajni i honorowi członkowie PTBUN, zwani w dalszej części wnioskodawcami.
3. Każdy wnioskodawca w danej edycji konkursu może zgłosić do Nagrody tylko jedną kandydaturę.
4.
niosek o Nagrodę - podpisany imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy - musi wyra nie określać istotę i
znaczenie osiągnięcia lub całokształt osiągnięć zgłaszanych do Nagrody.
5.
nioskodawca może przedstawić dodatkowe informacje lub dokumenty, związane z rekomendowanym
osiągnięciem, które uzna za istotne.
6. Formularz wniosku wraz z listą wymaganych załączników jest ogólnodostępny na stronie internetowej PTBUN
7. Fakt zgłoszenia kandydata wnioskodawca zobowiązuje się zachować w poufności.
8.
nioskodawcy, rekomendując kandydatów do Nagrody, powinni zwrócić szczególną uwagę na zachowanie
bezstronności i brak konfliktu interesów. nioskodawcy nie mogą wskazać kandydata, z którym łączy ich:
a. bezpośrednia zależność służbowa lub prawna,
b. związek rodzinny,
c. inna zależność, która może mieć wpływ na obiektywny charakter nominacji.
9. o Nagrody nie mogą nominować ani być nominowani członkowie Zarządu i Kapituły.
10. Kapituła dokonuje formalnej oraz merytorycznej oceny zgłoszonych wniosków i wyłania laureata.
11. Przyznanie Nagrody wymaga pełnej zgody wszystkich członków Kapituły.
12.
ręczenie Nagrody odbywa się podczas sesji inaugurującej Zjazd PTBUN. Nagrodę wręczają
Przewodnicząca/y Kapituły oraz Prezes PTBUN.
. Kapituła może nie przyznać Nagrody w danej edycji konkursu.
14. ecyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Postanowienia ko owe
szelkie materiały i opinie zebrane w trakcie procedury wyłaniania laureata stają się własnością władz PTBUN
i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.
2. szelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim został on uchwalony.
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