Pravilnik Hrvatskog toksikološkog društva o dodjeli jednokratne pomoći mladim znanstvenicima
za sudjelovanje na znanstvenom skupu, radionici ili tečaju

Članak 1.
Radi poticanja stjecanja znanja i međunarodne prepoznatljivosti mladih hrvatskih istraživača
Hrvatsko toksikološko društvo (HTD) dodjeljuje jednokratnu pomoć mladim istraživačima za odlazak
na domaće i međunarodne skupove (EUROTOX, IUTOX, CTDC), radionice i tečajeve s područja
toksikologije. Natječaj se ne raspisuje u kalendarskoj godini u kojoj se održava Hrvatski toksikološki
kongres.
Članak 2.
Natječaj raspisuje Predsjedništvo HTD-a dva puta godišnje u prvom tjednu veljače i rujna i ostaje
otvoren dva tjedna, a objavljuje se na internetskoj stranici HTD-a. U svakom se natječaju jednokratna
se pomoć dodjeljuje samo jednom kandidatu u iznosu od 2.000 kn i može biti dodijeljena istom
kandidatu samo jednom.
Članak 3.
Na natječaj se mogu javiti istraživači u statusu studenata doktorskog studija ili post-doktoranada koji
su u godini kada se raspisuje natječaj navršili do 35 godina života. Iznimno se na natječaj mogu javiti
stariji istraživači ako prilože dokaz o temi doktorata iz područja toksikologije. Kandidat mora biti član
HTD-a barem tri godine.
Članak 4.
Kandidati moraju dostaviti Predsjedništvu HTD-a potvrdu o prihvaćenom sažetku za znanstveni skup
(ili dokaz o prihvaćenoj prijavi za sudjelovanje na radionici ili tečaju) i suglasnost ustrojbene jedinice
voditelja jedinice/projekta/mentora za odlazak kandidata na znanstveni skup, radionicu ili tečaj.
Članak 5.
Jednokratna se pomoć isplaćuje na temelju priloženog dokaza o troškovima za putnu kartu i/ili
kotizaciju.
Članak 6.
O dodjeli jednokratne pomoći odlučuje Predsjedništvo HTD-a natpolovičnom većinom i odluka je
konačna. Odluku o dobitniku jednokratne pomoći Predsjedništvo HTD-a donosi na prvom sastanku
koji mora biti održan unutar mjesec dana nakon zatvaranja natječaja. Rezultati natječaja se objavljuju
na internetskoj stranici HTD-a.
Članak 7.
Kandidat se obavezuje na poster dodati: „Presentation of this work was financially suported by the
Croatian Society of Toxicology“. Nakon povratka sa znanstvenog skupa, radionice ili tečaja dobitnik

jednokratne pomoći dužan je dostaviti presliku potvrde organizatora o sudjelovanju na znanstvenom
skupu, radionici ili tečaju.

