„Krok w przyszłość”:
nagroda Fundacji mBanku
za studencką pracę z matematyki
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Zarząd Fundacji mBanku, chcąc promować matematykę jako realizację marzenia człowieka
o triumfie myśli nad materią ustanawia doroczną nagrodę Krok w przyszłość.
§1

Nagroda dla autora pracy studenckiej o tematyce matematycznej jest symbolizowana przez statuetkę STEFCIO, na cześć wybitnego polskiego matematyka
Stefana Banacha.

§2

Nagroda dla autora pracy przyjętej do druku w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym lub wypromowanej w danym roku na dowolnej polskiej uczelni pracy
licencjackiej lub magisterskiej o tematyce matematycznej, proponującej nowatorskie, oryginalne rozwiązania, wskazujące nowe kierunki bądź nowe metody
badawcze, jest przyznawana w drodze konkursu.

§3

1.
2.
3.
4.
5.

Nagrodę główną i wyróżnienia przyznaje Jury powołane przez Zarząd Fundacji.
Nagroda główna wynosi 20 tys. złotych brutto, a wyróżnienie – 10 tys. złotych brutto.
Jury przyznaje do trzech równorzędnych wyróżnień.
Jury może nie przyznać nagrody i/lub wyróżnień, gdy uzna, że przedstawione prace nie spełniają oczekiwań fundatora nagrody.
Decyzje Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.

1.
2.

Jury jest powoływane przez zarząd Fundacji mBanku na 4 lata.
Jury składa się z siedmiu osób: po jednym przedstawicielu mBanku i Fundacji mBanku oraz czterech przedstawicieli wydziałów matematyki uczelni polskich
i jednego Polskiej Akademii Nauk.
Jury pracuje w oparciu o Regulamin Prac Jury Konkursu przyjęty przez siebie na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu.
Prace są oceniane w szczególności pod względem ich nowatorstwa i odkrywczości.
Prace mające dwóch lub więcej autorów nie będą rozpatrywane.

3.
4.
5.

§4

§5

1.

Prace składane są od 30 czerwca do 31 października danego roku. Lista autorów prac zakwalifikowanych do ścisłego finału Konkursu ogłaszana jest
30 marca następnego roku, w rocznicę urodzin Stefana Banacha. Ogłoszenie laureatów Konkursu następuje podczas uroczystej gali wręczenia nagród
w Konkursie. Gala odbywa się nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia finalistów, a jej termin jest ogłaszany na stronie internetowej www.mFundacja.pl.

1.
2.

Wnioski o przyznanie nagrody składają autorzy prac wymienionych w paragrafie 2.
Wnioski powinny zawierać;
 imię i nazwisko autora i tytuł pracy
 adres do korespondencji i telefon autora
 opinię opiekuna pracy lub samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego.
Załącznikiem do wniosku jest praca w pliku PDF.
Jury decyduje o dopuszczeniu pracy do Konkursu.

3.
4.

§6

§7

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z deklaracją, że autor pracy wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku oraz imienia i nazwiska w Internecie,
w tym na stronach www.mfundacja.pl, www.mbank.pl oraz na profilach mBanku na portalach internetowych takich jak facebook, youtube oraz w materiałach
promocyjno-informacyjnych (w tym filmach, artykułach prasowych i prezentacjach) o Konkursie i/lub działalności społecznej Fundacji mBanku.

§8

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez zarząd Fundacji przed ogłoszeniem kolejnej edycji Konkursu.

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
z dopiskiem: Biuro Konkursu „Krok w przyszłość”
lub na adres mailowy krok.przyszlosc@impan.pl .
Kontakt telefoniczny do biura Konkursu (dostępny od pn. do pt. w godzinach 9-10 i 14-15): (22) 522 82 32
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