Cena Prof. Borise Sommra udělovaná SKČR
==================================
STATUT
SVAZ KOVÁREN České republiky (dále jen SKČR) ve snaze
 zvýšit zájem o problematiku kovárenství
 zlepšit spolupráci s naším školstvím a podpořit nadějné studenty
 zlepšit informovanost kováren o studentech zaměřujících se na problematiku kovárenství a o technických problémech řešených na našich školách
vyhlašuje soutěž o cenu Prof. Borise Sommra udělovanou SKČR
Cena se uděluje každý rok za těchto podmínek:
1. Do soutěže může být přihlášena diplomová práce předložená a obhájená
na kterékoliv naší vysoké škole v příslušném roce. Práci přihlašuje katedra či ústav vysoké školy nebo firma, která navrhla téma diplomové
práce.
2. Diplomová práce musí být zaslána na sekretariát Svazu kováren do konce
srpna příslušného roku s označením, že jde o práci přihlašovanou do soutěže o cenu Prof. Borise Sommra udělovanou SKČR.
3. Diplomové práce hodnotí představenstvo SKČR, které může práce předložit k posouzením dalším odborníkům.
4. Hlavním kritériem kvality diplomové práce je praktický přínos pro kovárny v oblasti technologie, ekonomiky, ekologie nebo v jiné oblasti vztahující se k problematice kovárenské výroby.
5. Nejlepší vyhodnocená práce obdrží
cenu Prof. Borise Sommra udělovanou SKČR
6.
7.
8.

9.

ve formě diplomu.
Cenu dále tvoří peněžní obnos 10 000,- Kč.
Předsednictvo SKČR může tuto částku zvýšit v případě, že úroveň vyhodnocené práce výrazně překračuje obvyklou hranici.
Předsednictvo SKČR může, v případě předložení většího počtu kvalitních
prací, udělit více cen. V případě, že žádná z předložených prací nesplňuje
stanovená kriteria, může komise rozhodnout, že v daném roce nebude
cena s pamětním listem udělena.
Předávání ceny se uskuteční v rámci valné hromady, v průběhu kovárenské konference nebo při jiné vhodné příležitosti.

Přechodná a závěrečná ustanovení
Udílení ceny Prof. Borise Sommera bylo schváleno valnou hromadou jakožto
nejvyšším orgánem SKČR na 30. zasedání dne 3. března 2005 ve Štiříně.
Udílení ceny Prof. Borise Sommera bylo slavnostně vyhlášeno na 5. kovárenské
konferenci dne 24. května 2005 .
O zřízení ceny budou informovány všechny naše technické a ekonomické
vysoké školy.
O zřízení ceny bude informována rodina profesora Sommra.

Ing. Čestmír Vančura v. r.
prezident Svazu kováren ČR

