Regulamin Nagrody za wkład w rozwój
Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
I. Cel
1. Od 2022 roku Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka (zwane dalej:
Stowarzyszeniem) przyznaje Nagrodę za wkład w rozwój Stowarzyszenia (zwaną dalej
Nagrodą), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Nagroda została ustanowiona w celu uhonorowania osób, które wniosły istotny i trwały
wkład w rozwój Stowarzyszenia.
3. Nagroda ma postać dyplomu.

II.

Zasady ogólne

1. Nagroda wręczana jest podczas Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej.
2. Kandydatem do nagrody może być osoba fizyczna lub prawna. Kandydatem do nagrody nie
może być członek Kapituły Nagrody.
3. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata do Nagrody
w danym roku kalendarzowym.
4. Zgłoszenie do nagrody maja prawo przesyłać jedynie członkowie Stowarzyszenia.
5. Zgłoszenia do Nagrody dokonuje się w formie pisemnej, przesyłając imię i nazwisko
nominowanego/nominowanej wraz z krótkim uzasadnieniem na adres e-mail
Stowarzyszenia, zamieszczony na stronie internetowej.
6. Kapitała Nagrody zbiera się w marcu każdego roku i rozpatruje wszystkie wnioski, które
spłynęły od poprzedniego posiedzenia Kapituły.
7.
a)
b)
c)

Nagrodę przyznaje Kapituła, którą tworzą:
Prezes Stowarzyszenia
Wiceprezesi Stowarzyszenia
Członek Stowarzyszenia wybierany przez Zarząd Stowarzyszenia na czas kadencji Zarządu

6. Przewodniczącym Kapituły jest każdorazowo Prezes Stowarzyszenia.
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7. Kapituła ustanawiana jest na pełną kadencję Zarządu Stowarzyszenia.
8. Nagroda przyznawana jest na posiedzeniu Kapituły, zwołanym przez Prezesa
Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków
Kapituły, w obecności co najmniej połowy członków Kapituły. W wypadku równości
głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Stowarzyszenia.
9. Ewidencję przyznanych nagród prowadzi Sekretarz Stowarzyszenia.

III.

Postanowienia końcowe

1. Prawo zmiany regulaminu przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia w trybie głosowania
bezwzględną większością głosów. Z inicjatywą zmiany regulaminu może wystąpić każdy
z Członków Zarządu.
2. Postanowienia Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia w trybie głosowania przez zwykłą
większość Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Kraków, 17.02.22
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