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Regulamin przyznawania nagrody  

Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich 

"AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII" 

§ 1 

1. Nagroda przyznawana jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich (SHP) 

2. Nagroda przyznawana jest za działalność na polu zawodowym hydrogeologii ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności w dziedzinach: 

a) wdrożeniowej 

b) badawczej 

c) naukowej 

d) dydaktycznej 

e) społecznej 

§ 2 

1. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, bez względu na wiek, które: 

a) uzyskały stopień magistra lub równorzędny do 15 lat przed rokiem ubiegania się o nagrodę, lub 

b) uzyskały stopień doktora do 10 lat przed rokiem ubiegania się o nagrodę. 

2. Nagroda przyznawana jest na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w 

dziedzinach wymienionych w § 1 ust. 2. 

3.  Osobom wymienionym w ust.1 za to samo osiągnięcie może być przyznawana tylko jedna Nagroda. 

§ 3 

1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą występować: 

a) zainteresowani otrzymaniem Nagrody, lub 

b) członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. 

§ 4 

1. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać: 

a) prezentację kandydata do Nagrody, w tym charakterystykę jego pracy zawodowej, 

b)  uzasadnienie wniosku, 

c) plan rozwoju kariery zawodowej na kolejne 3 lata, 

d) oświadczenie Kandydata potwierdzające zapoznanie się z regulaminem Nagrody i jego akceptację, 

e)  oświadczenie Kandydata poświadczające zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych – zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883) przez SHP na potrzeby 

procedury przyznawania nagrody oraz w celu jej promocji. 

§ 5 

1. Wnioski o przyznanie Nagrody należy nadsyłać w wersji cyfrowej, w formacie pdf na adres e-mail : 

shp@hydrogeolodzy.pl podając w temacie wiadomości: "AS - Nazwisko i Imię Kandydata" 

2. Oświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. c) i d) należy przesłać  podpisane w oryginale pocztą na adres 

Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec. 

3. Termin nadsyłania Wniosków upływa 31. sierpnia każdego roku. 

§ 6 

1. Zdobywca Nagrody zostanie poinformowany o tym fakcie, oraz o terminie i sposobie wręczenia nagrody drogą e-

mailową na adres, z którego zostało przysłane zgłoszenie. 

2. Zdobywca Nagrody otrzyma pamiątkową statuetkę, certyfikat oraz zwolnienie z opłaty członkowskiej SHP przez 

kolejne 2 lata. 

3. Jeśli zdobywca nagrody nie jest członkiem SHP, zostanie do niego przyjęty po złożeniu deklaracji członkowskiej. 

4. Nagroda zostanie wręczona podczas jednej z cyklicznych krajowych konferencji hydrogeologicznych lub w trakcie 

innego wydarzenia organizowanego przez SHP. 

5. Nazwisko Zdobywcy Nagrody wraz z opisem nagrodzonych osiągnięć oraz relacja fotograficzna z wręczenia Nagrody 

zostaną opublikowane na stronie internetowej SHP oraz jego profilach społecznościowych. 

§ 7 

1. Decyzja Zarządu SHP o przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem pozostają w gestii Zarządu SHP. 

 


