REGULAMIN PRZYZNANIA GRANTU
NA KONGRES EAACI W 2019 r.
WARUNKI OGÓLNE
1. O grant na Kongres EAACI w 2019 roku mogą ubiegać się Członkowie Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego, którzy nie ukończyli 35. roku życia i są Członkami Sekcji Młodych PTA.
2. Grant obejmuje uczestnictwo (opłatę rejestracyjną) w Kongresie European Academy of Allergy
and Clinical Immunology (1-5 czerwca 2019 roku w Lizbonie).
3. Grant zostanie przyznany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne osobie, która uzyska
najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.
WARUNKI APLIKACJI
1. Aplikacje należy zgłaszać do 10 kwietnia 2019 roku wraz z następującymi dokumentami:
a) kserokopią dowodu osobistego oraz CV,
b) zaświadczenie potwierdzające przynależność do Sekcji Młodych PTA,
c) zaświadczenie o członkostwie w PTA wraz z potwierdzeniem opłacania składek,
d) kserokopie opublikowanych prac oryginalnych,
e) potwierdzenie przyjęcia abstraktu na Kongres EAACI w 2019 r. (jeśli dotyczy),
f) zaświadczenie potwierdzające odbywanie studiów doktoranckich,
g) oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procedury kwalifikacyjno-konkursowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
2. Aplikację o grant na Kongres EAACI w 2019 r. należy przesłać w formie wydrukowanej
wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w kopercie opatrzonej adnotacją „GRANT NA
KONGRES EAACI 2019” na adres siedziby PTA:
Zarząd Główny PTA
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
3. O dochowaniu terminu złożenia aplikacji decyduje data stempla pocztowego.
4. Aplikacje doręczone do Zarządu Głównego PTA po 10 kwietnia 2019 roku nie będą
uwzględniane przy przyznawaniu grantu na Kongres EAACI w 2019 r.
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
1. O grant na Kongres EAACI w 2019 r. mogą się ubiegać osoby poniżej 35. roku życia, będące
członkami Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (data przystąpienia do
Sekcji wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku).
2. Kryteria przyznania grantu na Kongres EAACI w Monachium (proszę wypełnić zgodnie z
załącznikiem nr 1):

Kryterium
Uzyskanie grantu szkoleniowego na Kongres PTA w Mikołajkach w roku 2018
Uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie PTA w Mikołajkach w roku 2018
Nagroda za abstrakt uzyskana na ostatnim Kongresie EAACI
Prezentacja abstraktu na Kongresie EAACI w roku 2019
Pierwsze autorstwo publikacji oryginalnej opublikowanej z dwóch ostatnich lat
Współautorstwo publikacji oryginalnej opublikowanej z dwóch ostatnich lat
Pierwsze autorstwo doniesienia zjazdowego z dwóch ostatnich lat
Współautorstwo doniesienia zjazdowego z dwóch ostatnich lat
Członkostwo w PTA od co najmniej 2 lat (regularne opłacanie składek)
Studia doktoranckie
Otwarta specjalizacja

Punktacja
15
15
15
10
15
10
10
5
5
10
5

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA
1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Biuro Zarządu Głównego PTA.
2. W przypadku gdy dwie osoby uzyskają identyczną liczbę punktów wówczas grant uzyskuje
osoba, której publikacja pracy oryginalnej uzyskała większą ilość punktów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin w najkrótszym możliwym czasie zostaje opublikowany na stronie internetowej PTA.
2. Regulamin w najkrótszym możliwym czasie zostaje rozesłany do wszystkich Członków PTA
newsletterem.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Statutu PTA.
4. W indywidualnych sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję
podejmuje Zarząd Główny PTA na wniosek Prezydenta PTA.
5. PTA zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

