REGULAMIN KLUBU MŁODEGO HIPERTENSJOLOGA
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Klub Młodego Hipertensjologa (zwany dalej Klubem) jest jednostką organizacyjną,
sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (zwanego dalej PTNT)
posiadającego osobowość prawną.

2.

Klub skupia członków PTNT spełniających zawarte w §2 wymagania

3.

Działalność Klubu ma charakter ogólnokrajowy.

4.

Zasady funkcjonowania Klub określają przepisy prawa oraz niniejszy regulamin (dalej
„Regulamin”).

5.

Celem działania Klubu jest integracja środowiska młodych hipertensjologów m.in.
poprzez:
a. integrację środowiska młodych hipertensjologów
b. informowanie się nawzajem o prowadzonych badaniach naukowych
c. dzielenie się pomysłami badawczymi
d. inicjowanie wspólnych projektów naukowych.

6.

Opiekę merytoryczną nad pracami Klubu sprawuje wyznaczony przez Zarząd Główny
PTNT opiekun.

§2
CZŁONKOWSTWO
1.

Do Klub Młodego Hipertensjologa może wstąpić członek PTNT:
a. przed ukończeniem 35. roku życia (decyduje data złożenia wniosku).
b. minimalny dorobek pozwalający na przyjęcie do Klubu to autorstwo prac w
czasopismach o sumarycznym Impact Factor co najmniej 3 (łącznie jako
współautor) lub 1,5 (jako pierwszy autor) uzyskany poprzez opublikowanie
oryginalnych artykułów naukowych lub opisów przypadków z zakresu nadciśnienia
tętniczego i/lub chorób serca i naczyń w recenzowanych pismach wymienionych
na Liście Filadelfijskiej.

2.

Ubiegający się o wstąpienie do Klubu powinien przesłać wniosek (druk dostępny na
stronie internetowej PTNT) do Przewodniczącego Klubu do dnia 1 lutego każdego roku
kalendarzowego.

3.

Kandydatury nowych członków są przedstawiane i zatwierdzane na posiedzeniach
Zarządu Głównego PTNT.

4.

Oficjalne przyjęcie do klubu oraz wręczenie „złotego ciśnieniomierza młodego
hipertensjologa”, odbywać się będzie podczas ceremonii otwarcia Kongresu PTNT.

§3
STRUKTURA
1.

Uchwały Walnego Zebrania członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych

2.

Członkowie Klubu spośród siebie wybierają Zarząd.

3.

Zarząd Klubu składa się z: Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta, który
jednocześnie
pełni
funkcję
Zastępcy
Przewodniczącego,
Ustępującego
Przewodniczącego oraz Członków w liczbie od 3 do 4, wybieranych na dwuletnie
kadencje. Zarząd wybiera spośród Członków Zarządu Sekretarza i Skarbnika. Bierne
prawo wyborcze do struktur Klub przysługuje członkom Klubu w wieku poniżej 40 lat w
dniu głosowania.

4.

Wybory Przewodniczącego-Elekta i Zarządu Klubu odbywają się co 2 lata, w roku
wyborów do Zarządu Głównego PTNT, na walnym zebraniu członków Klubu. Wybory
są tajne. Przewodniczący-Elekt ustępującego Zarządu zostaje automatycznie
Przewodniczącym Klubu w kolejnej kadencji.

5.

Po przeprowadzonych wyborach nowo wybrany Zarząd Klubu składa Zarządowi
Głównemu PTNT sprawozdanie z zebrania wyborczego i plan pracy. Na podstawie tych
dokumentów Zarząd Główny PTNT podejmuje decyzję o zatwierdzeniu Zarządu Klubu.

6.

Wszelkie formy współpracy międzynarodowej Klub podejmuje po uzyskaniu zgody
Zarządu Głównego PTNT.

7.

Pod koniec kadencji Zarząd Klubu składa Zarządowi Głównemu PTNT sprawozdanie ze
swej działalności.

8.

Zmiany w Regulaminie Klubu mogą zostać dokonane na wniosek każdego członka
Zarządu Klubu. Wymagają przegłosowania w trakcie wiosennych spotkań Klubu, a
następnie zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTNT.

