
REGULAMIN

przyznawania Nagrody im. prof. Ryszarda Krystka

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę im. prof. Ryszarda Krystka, zwanego dalej Konkursem, jest

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Celem Konkursu jest popularyzacja wybitnych osiągnięć naukowych i badawczych z zakresu

bezpieczeństwa drogowego oraz uhonorowanie postaci Profesora Ryszarda Krystka –

wybitnego naukowca oraz pioniera systemowych działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego

w Polsce.

3. Cel konkursu osiągnięty ma zostać poprzez wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej

(licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej,) w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu

drogowego. Do konkursu mogą zostać także zgłoszone doktoraty oraz wyróżniające się

publikacje naukowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę Nagrody po przeprowadzeniu Konkursu.

5. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

a. Kategoria I - prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie;

b. Kategoria II - prace naukowe: doktoraty i publikacje naukowe.

6. Dopuszcza się możliwość przyznania nagród i wyróżnień specjalnych.

7. Konkurs przeprowadzany jest raz w roku.

8. Wręczenie Nagrody ma uroczysty charakter i jest połączone z prezentacją laureatów i

zwycięskich prac.

§ 2
Kapituła Nagrody

1. Kapitułę Nagrody im. prof. Ryszarda Krystka stanowią:

1) Przewodniczący Kapituły – Prezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu.

2) Honorowa Przewodnicząca Kapituły – Pani Urszula Krystek lub wskazana przez nią osoba

reprezentująca rodzinę prof. Ryszarda Krystka.

3) Rada Programowa Stowarzyszenia- max. 5 przedstawicieli wybranych przez Radę.

4) Przedstawiciele ośrodków naukowych – max. 5 przedstawicieli.

5) Opiekun Nagrody (Sekretarz Kapituły) – osoba wskazana przez Stowarzyszenie - bez prawa

oceny prac.

2. Kapituła Nagrody dokonuje oceny wniosków i prac.

§ 3
Konkurs
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1. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, o których mowa w § 1 ust. 3, które zostały obronione lub

opublikowane w trakcie 2 lat kalendarzowych poprzedzających aktualną edycję konkursu. Każdą

pracę można zgłosić tylko raz.

2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace w języku polskim lub angielskim.

3. Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać:

1) Dziekani wydziałów, w których praca została obroniona,

2) Dyrektorzy instytutów naukowych lub badawczych,

3) Autor lub autorzy publikacji naukowych.

4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie do Opiekuna Nagrody:

1) wniosku o przyznanie nagrody wskazującego kandydata wraz z uzasadnieniem;

2) pisemnej zgody autora(ów) na udział w konkursie;

3) zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, w tym publikację wizerunku

i życiorysu naukowego w internecie.

5. Informacja o kolejnej edycji Konkursu, formie składania prac oraz formie i rodzaju nagrody,

zamieszczana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia i rozsyłana do uczelni i ośrodków

prowadzących studia i badania naukowe w obszarach związanych z tematyką bezpieczeństwa

drogowego.

6. Oceny wniosków dokonują członkowie Kapituły. Każdy Członek Kapituły wskazuje trzy najlepsze,

w jego ocenie, prace w każdej kategorii przyznając im od 1 do 4 pkt, z tym zastrzeżeniem, że

przyznanie 4 pkt uznaje się za ocenę najwyższą.

7. Dokonując oceny członkowie Kapituły biorą pod uwagę, w szczególności:

1) innowacyjność i wartość naukowa pracy,

2) możliwość szerokiego zastosowania wyników i wniosków do działań na rzecz poprawy brd,

3) wielodyscyplinarne podejście  do brd

8. Opiekun Nagrody sporządza ranking prac, a następnie przedstawia wynik rankingu Kapitule

Nagrody. Kapituła podczas obrad wyłania pracę, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu w

poszczególnych kategoriach.

9. Nagroda przyznawana jest w drodze decyzji Przewodniczącego Kapituły po zasięgnięciu opinii

członków Kapituły Nagrody. Nagroda może być przyznana tylko jednej pracy w każdej z kategorii.

10. Decyzja w sprawie przyznania Nagrody im. prof. Ryszarda Krystka jest niezwłocznie obwieszczana

na stronie internetowej Stowarzyszenia.

11. Przewodniczący może podjąć decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu w danym roku na podstawie

opinii Kapituły Nagrody.

12. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane przed ogłoszeniem kolejnej edycji Konkursu

w drodze decyzji Przewodniczącego Kapituły po zaopiniowaniu zmian przez członków Kapituły

Nagrody.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Przewodniczący

Kapituły Nagrody.
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§ 4
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Stowarzyszenie Partnerstwo dla

Bezpieczeństwa Drogowego, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa.

2. Dane będą przetwarzane w zakresie koniecznym do przeprowadzenia konkursu i gali finałowej.

3. Uczestnik konkursu przyjmują do wiadomości, że organizator ma prawo informować media o

przebiegu konkursu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do:

1) wglądu i aktualizacji lub sprostowania jego danych osobowych,

2) usunięcia jego danych osobowych.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Decyzje kapituły oraz organizatora w związku z konkursem i przestrzeganiem postanowień

niniejszego regulaminu, w szczególności decyzje co do kwalifikowania uczestników konkursu do

kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień

niniejszego regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich

kwestii związanych z konkursem.

3. Wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem się do konkursu oraz opracowaniem i złożeniem pracy

konkursowej ponoszą wyłącznie uczestnicy konkursu.

4. Organizator konkursu ani kapituła nie pomagają organizacyjnie w związku z udziałem

uczestników w konkursie.

5. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki

przeprowadzenia i uczestnictwa w konkursie. W sprawach nieokreślonych w regulaminie decyzję

podejmuje organizator konkursu.

6. Organizator konkursu nie zwraca uczestnikom złożonych prac konkursowych.

7. Organizator konkursu może za zgodą autora lub wydawcy powielać, publikować, cytować w

całości lub części prace konkursowe.

8. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe wskutek

świadczenia usług pocztowych i telekomunikacyjnych przez podmioty trzecie.

9. W razie nieprzestrzegania przez uczestnika konkursu postanowień niniejszego regulaminu

przedłożona przez tego uczestnika praca konkursowa nie będzie podlegała ocenie przez kapitułę.

10. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie organizatora konkursu oraz na jego

stronie internetowej.
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