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REGULAMIN
PRZYZNAWANIA „NAGRODY PREZESÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO”
UFUNDOWANEJ PRZEZ FIRMĘ BAYER

§1
„Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego” jest nagrodą indywidualną, przyznawaną za oryginalny dorobek naukowy lub nowatorskie rozwiązania wdrożeniowe w zakresie
neurologii klinicznej lub doświadczalnej. Podstawę wniosku o nagrodę stanowią prace wydrukowane w recenzowanych czasopismach naukowych,
opublikowane w okresie 3 lat poprzedzających termin składania wniosków. Pod uwagę będą brane
wyłącznie prace, w których wskazana jest afiliacja
kandydata z polskim ośrodkiem. Przynajmniej
część dorobku będącego podstawą wniosku o nagrodę powinna być zrealizowana w Polsce.

§2
Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z grona Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
W jej skład wchodzić będą ex officio kolejni Prezesi
na okres 6 lat.
Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
W roku 2008 w skład Kapituły wchodzą:
Grzegorz Opala (Katowice) — prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Krzysztof Selmaj (Łódź) — prezes-elekt Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego
Zbigniew Stelmasiak (Lublin) — prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poprzedniej kadencji

§3
Nagroda przyznawana jest raz w roku na podstawie decyzji Kapituły, podjętej prostą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej
składu, w głosowaniu tajnym. Jeżeli głosy rozłożą
się równo, głos Przewodniczącego przeważa o wyniku głosowania. Głosowanie odbędzie się do 15 sierpnia 2008 r.

Kapituła może:
1. Korzystać z opinii wybranych przez siebie niezależnych ekspertów.
2. Podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania nagrody w danym roku; wówczas kwota nie przyznanej nagrody będzie dodana do kwoty nagrody na rok następny.
Decyzja Kapituły przekazywana jest Zarządowi
Głównemu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kandydatom i fundatorowi nie później niż 31 sierpnia.

§4
Fundatorem nagrody jest firma Bayer.
Członkowie kapituły nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach kapituły.

§5
Nagrodę stanowi dyplom i kwota 5 000 EUR
(pięć tysięcy euro), która będzie wypłacona w PLN
według średniego kursu NBP w dniu przyznania
nagrody.
Wręczenie nagrody będzie miało miejsce podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Kwota nagrody będzie przelana na konto wskazane przez nagrodzonego, najpóźniej do 30 dni od
daty ogłoszenia wyniku konkursu.

§6
Komunikaty o otwarciu konkursu wraz z regulaminem będą corocznie publikowane na stronie
internetowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz w wybranych czasopismach naukowych
(„Neurologia i Neurochirurgia Polska”, „Polski Przegląd Neurologiczny”) nie później niż 31 maja (dotyczy roku 2009 i następnych).
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§7
Zgłoszenie kandydatur do nagrody odbywa się
w następującym trybie:
1. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:
a) sami zainteresowani,
b) kierownicy jednostek, w których kandydaci
do nagrody są zatrudnieni lub prowadzą badania naukowe,
c) Polskie Towarzystwo Neurologiczne — Zarząd Główny za zgodą zainteresowanego.
2. Nagroda może być przyznana obywatelowi polskiemu, który w dniu zamknięcia zgłoszeń nie
ukończył 40. roku życia.
3. Bez względu na tryb zgłoszenia, kandydaci do
nagrody powinni przedstawić:
a) naukowy i zawodowy życiorys z uwzględnieniem wykazu publikacji, głównych kierunków badawczych, nagród i wyróżnień naukowych, funkcji pełnionych w organizacjach
i towarzystwach naukowych oraz realizowanych projektów badawczych;

b) autorskie sformułowanie osiągnięcia badawczego lub klinicznego lub wdrożeniowego,
które ma być przedmiotem nagrody; ponadto
należy dołączyć odbitki publikacji stanowiących podstawę wniosku o nagrodę;
c) pisemne oświadczenie, że kandydat na podstawie zgłoszonego osiągnięcia nie ubiega się
równolegle o inną nagrodę ani nie otrzymał
na podstawie tego osiągnięcia innej nagrody.
4. Zgłoszenia dokonane w trybie określonym
w § 7 pkt. 1b lub 1c, winny nadto zawierać wyrażoną przez zgłaszających ich własną wyczerpującą opinię o znaczeniu osiągnięcia przedstawionego do nagrody.
5. Zgłoszenia kandydatów do nagrody, wraz z dokumentacją w formie pisemnej i elektronicznej,
powinny być nadsyłane do dnia 30 czerwca
2008 roku na adres Przewodniczącego Kapituły*.

*Adres Przewodniczącego Kapituły:
Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Prof. dr hab. med. Grzegorz Opala
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Podeszłego
SP Centralnego Szpitala Klinicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14
40–752 Katowice
e-mail: opala@sum.edu.pl
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