Regulamin Stypendium konferencyjnego
przyznawanego w ramach
5. Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem
Warszawa, Będzin, 27 kwietnia 2017
Fundacja im. Anny Pasek jest pozarządową organizacją pożytku publicznego (OPP), działającą od roku 2008.
Swoją aktywnością stara się symbolicznie kontynuować naukowe pasje Anny Pasek, doktorantki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zmarłej tragicznie w 2007 roku. Jednym z celów statutowych Fundacji jest wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy, którzy w swojej pracy wykorzystują twórczo techniki teledetekcji środowiska i/lub narzędzia systemów informacji geograficznej (GIS). Działając w myśl celów statutowych, Fundacja im. Anny Pasek ufunduje jedno stypendium konferencyjne dla młodego naukowca zamierzającego wziąć
udział w 5. Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem.
1. Stypendium obejmuje refundację kosztów udziału w stypendium, nie większych niż 1000,00 PLN
brutto. Stypendium może pokryć Stypendyście następujące koszty uczestnictwa w konferencji: koszty
noclegu, podróży, diet i innych koniecznych kosztów związanych z udziałem w konferencji. Koszty
zostaną rozliczone na podstawie faktur i rachunków, których wymogi formalne określi umowa ze Stypendystą.
2. O stypendium może się ubiegać osoba spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe warunki:





w czasie konferencji posiada status uczestnika studiów I, II lub III stopnia (na prośbę organizatorów Konferencji jest w stanie udokumentować ten status),
deklaruje czynny udział w konferencji, tzn. udział z wystąpieniem – ustnym lub posterem
(preferowane wystąpienie z referatem ustnym),
problematyka wystąpienia konferencyjnego został podjęta z wykorzystaniem technik i narzędzi teledetekcji środowiska i/lub systemów informacji geograficznej,
na stałe przebywa poza Warszawą (nie mieszka i nie studiuje w Warszawie).

3. Osoba chcąca ubiegać się o stypendium powinna wysłać do Organizatorów standardowe zgłoszenie
udziału w Konferencji (poprzez stronę www Konferencji: http://noc.edu.pl/), zaznaczając w formularzu zgłoszenia pole potwierdzające chęć ubiegania się o stypendium. Fakt ubiegania się o Stypendium
jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Stypendysta/Stypendystka zostanie wyłoniony/wyłoniona z pośród wszystkich zgłoszeń zakwalifikowanych na Konferencję, spełniających przy tym wymogi punktu 2. niniejszego Regulaminu, oraz nadesłanych zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 3.
5. Przy ocenie zgłoszeń brana będzie pod uwagę zgodność tematyki zgłoszenia z tematyką konferencji
oraz stopień wykorzystania teledetekcji środowiska i/lub systemów informacji geograficznej przy podejmowaniu zgłaszanego tematu.
6. Ocena zostanie dokonana przez przedstawicieli Organizatorów Konferencji oraz przedstawicieli Fundacji im. Anny Pasek. Decyzja o przyznaniu stypendium jest ostateczna i nie przysługuję od niej odwołanie. Fundator i Organizatorzy Konferencji zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania Stypendium.
7. Informacja o przyznaniu Stypendium zostanie przesłana Stypendyście/Stypendystce jednocześnie
z potwierdzeniem zakwalifikowania zgłoszenia na Konferencję (zgodnie z kalendarzem Konferencji).
8. Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych kosztów uczestnictwa Stypendysty w konferencji, nastąpi do 10 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia konferencji.
9. Stypendysta/Stypendystka jest zobowiązany do umieszczenia w swoim wystąpieniu konferencyjnym
informacji o wsparciu grantem ze strony Fundacji.
10. W przypadku otrzymania Stypendium Stypendysta/Stypendystka wyraża zgodę na umieszczenie na
stronie internetowej Fundacji oraz w materiałach promocyjnych Fundacji, jego/jej imienia, nazwiska,
zdjęcia, nazwy uczelni oraz informacji na temat prowadzonych przez niego badań.

