Regulamin dla Młodych Naukowców dot. zwrotu kosztów związanych z
wyjazdem na konferencję Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia
Tętniczego
1. Organizatorem corocznego zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania
związanych z wyjazdem na konferencję European Society of Hypertension
(ESH) kierowanych do Młodych Naukowców, którzy są członkami Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) jest Zarząd Główny PTNT.
2. Zwrot kosztów regulaminowych wpisuje się w cele statutowe PTNT jakim jest
popularyzacja wyników prac badawczych i promowanie Młodych Naukowców
w międzynarodowym środowisku.
3. O zwrot kosztów mogą ubiegać się Członkowie PTNT, którzy są autorem
prezentującym pracę badawczą w czasie zjazdu ESH.
4. Zwrot kosztów poniesionych na opłatę zjazdową (fee) i/lub kosztów dojazdu
na kongres ESH może wynosić maksymalnie równowartość 1 500,00 zł
(tysiąc pięćset złotych, 00/100). Pieniądze zostaną przekazane na konto
bankowe osoby wskazanej przez ZG PTNT po konsultacji decyzji z
Członkami Komisji Kwalifikującej oraz w następstwie przedstawienia
odpowiednich faktur i/lub innych dowodów poniesienia wydatków
Skarbnikowi ZG PTNT. W uzasadnionych przypadkach PTNT może wyrazić
zgodę na zwrot kosztów na podstawie innych dokumentów o ile
jednoznacznie będzie z nich wynikał fakt poniesienia kosztu przez
Wnioskodawcę.
5. Warunkami niezbędnymi do ubiegania się o zwrot kosztów są:
5.1. Obywatelstwo polskie
5.2. Wiek Wnioskodawcy do 40 r.ż.
5.3. Potwierdzenie z ESH przyjętej pracy
5.4. Brak jednoczesnego dofinansowania wyjazdu na kongres ze środków
grantowych ESH (accomodation grant etc.)
5.5. Aktualne członkostwo PTNT
5.6. Przedstawienie Skarbnikowi ZG PTNT faktury/faktur za opłatę
zjazdową i/lub bilet dojazdowy lub inne uzasadnione i zaakceptowane
przez PTNT wydatki.

5.7. Zaakceptowanie warunków zwrotu kosztów
5.8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
formalne związane ze zwrotem kosztów.
6. Wnioski o zwrot kosztów w formie podania kierowanego do Prezesa Zarządu
Głównego PTNT z załączonymi kopiami odpowiednich faktur należy przesłać
na adres pocztowy Prezesa PTNT (informacje teleadresowe znajdują się na
stronie internetowej PTNT
(https://nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/o_ptnt/zarzad_ptnt), nie później niż dwa
tygodnie od zakończenia zjazdu ESH (decyduje data stempla pocztowego).
7. ZG PTNT może rocznie zwrócić przedmiotowe koszty maksymalnie trzem
ubiegającym się osobom, które spełniają wszystkie wymogi regulaminowe. W
przypadku wpłynięcia do ZG PTNT więcej niż trzech zgłoszeń w roku
kalendarzowym, wybór wniosków o zwrot kosztów regulaminowych zostanie
wyłoniony przez ZG PTNT po konsultacji z Komisją Kwalifikującą w trakcie
cyklicznego posiedzenia Zarządu PTNT.
8. Decyzja Organizatora dot. wyboru osób, które zostaną zakwalifikowane do
zwrotu regulaminowych kosztów jest ostateczna.
9. Informacje dot. zakwalifikowanych osób zostaną upublicznione na stronie
internetowej PTNT (https://nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/strona_glowna).
10. Postanowienia końcowe
10.1. Regulamin zwrotu kosztów dostępny jest na stronie internetowej:
https://nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/regulaminy/zwrot_kosztow_wyjazdu_na
_esh_2016
10.2. ZG PTNT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
10.3. ZG PTNT zastrzega sobie prawo do odwołania procedury zwrotu kosztów.

