Zasady przyznawania
Nagrody Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików
(ZG PTHC) im. Henryka Godlewskiego
za najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie Folia Histochemica et Cytobiologica (FHC).
1. Nagroda Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików
(zwana dalej Nagrodą) jest przyznawana raz w roku aktywnym członkom PTHC za
pracę oryginalną opublikowaną w FHC w roku kalendarzowym poprzedzającym
opublikowanie ogłoszenia o nagrodzie.
2. Nagrodę stanowi dyplom oraz, jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa Towarzystwa,
kwota pieniężna w wysokości 2000 PLN.
3. Ustala się jedną nagrodę rocznie. Jej charakter (dyplom lub dyplom i kwota pieniężna)
ustala ZG podczas zebrania poprzedzającego opublikowanie ogłoszenia. Nagrodę
otrzymuje pierwszy autor pracy.
4. Ogłoszenie o konkursie na nagrodę ZG PTHC będzie ukazywało się na oficjalnej
stronie Towarzystwa (www.histochemia.org).
5. O nagrodę mogą wnioskować Zarządy Oddziałów PTHC lub sami kandydaci.
6. O przyznanie nagrody mogą się ubiegać osoby, które nie ukończyły 35 r.ż. w roku
opublikowania pracy i są pierwszym autorem pracy opublikowanej w FHC. Osoba ta
musi być czynnym członkiem PTHC oraz nie może być samodzielnym pracownikiem
naukowym.
7. Nagrodę ZG PTHC można otrzymać tylko jeden raz.
8. Wnioski należy składać drogą elektroniczną oraz za pomocą poczty tradycyjnej do
siedziby Zarządu Głównego PTHC w formie oraz terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Do wniosku należy dołączyć pracę (kopie pliku PDF pracy) oraz dowód
przynależności autora do PTHC.
9. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje ZG PTHC na podstawie opinii Komisji
Nagrody powołanej przez ZG PTHC w składzie:
a. Przewodniczący ZG PTHC,
b. Redaktor Naczelny FHC,
c. trzech członków PTHC będących samodzielnymi pracownikami naukowymi,
którzy zostali powołani przez ZG PTHC w roku poprzedzającym przyznanie
Nagrody.
10. W przypadku, gdy członek Komisji Nagrody jest współautorem pracy nominowanej
do Nagrody, nie bierze on udziału w głosowaniu nad daną pracą.
11. Komisja Nagrody może wysunąć jednego lub więcej kandydatów do Nagrody, jak
również może nie wytypować żadnej osoby.
12. W przypadku przyznania Nagrody więcej niż jednej osobie kwota pieniężna zostaje
podzielona na odpowiednią liczbę części równoważną liczbie nagrodzonych osób.
13. Ogłoszenie laureata, połączone z wręczeniem Nagrody następuje podczas kolejnego
Sympozjum PTHC.
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