Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 marca 2019
w sprawie ogłoszenia Konkursu plastycznego „Europejski Lublin oczami młodych artystów" – edycja 2019,
wprowadzenia Regulaminu Konkursu, powołania Komisji Konkursu oraz wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji
Konkursu

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSU
1. Posiedzenia Komisji Konkursu zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji
Konkursu.
2. Z posiedzenia Komisji Konkursu sporządzony zostanie protokół.
3. Decyzje Komisji Konkursu podejmowane są w drodze głosowania.
4. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji Konkursu posiedzenie
zwołuje i prowadzi zastępca przewodniczącego Komisji Konkursu.
5. Pierwszym etapem oceny jest ocena formalna prac konkursowych pod
kątem zgodności z zapisami Regulaminu Konkursu.
6. Spośród prac konkursowych spełniających wymagania formalne Komisja
Konkursu dokona wyboru prac konkursowych, które zostaną nominowane do
otrzymania nagród. Lista osób nominowanych zostanie zamieszczona
na portalu miasta Lublin: www.lublin.eu.
7. Nominowane prace konkursowe zostaną poddane ostatecznej ocenie przez
wszystkich członków Komisji Konkursu.
8. Ocenie zostanie poddana każda nominowana praca konkursowa.
Każdy z członków Komisji Konkursu przyzna trzem najlepszym według niego
pracom konkursowym odpowiednio:
1) 1 miejsce – 3 pkt;
2) 2 miejsce – 2 pkt;
3) 3 miejsce – 1 pkt.
Następnie otrzymane punkty zostaną zsumowane.
W przypadku takiej samej liczby punktów nastąpi ponowne głosowanie,
w którym udział wezmą prace konkursowe o tej samej ilości punktów. Decyzja
zostanie podjęta większością głosów.
9. Przy ocenie prac konkursowych, o której mowa w ust. 8, brane będą pod
uwagę: indywidualne podejście do tematu, walory artystyczne, pomysłowość,
estetyka wykonania prac konkursowych oraz oryginalność przekazu.
10. Komisja Konkursu może dodatkowo przyznać wyróżnienia.
11. Komisja Konkursu może nie przyznać nagrody, jeżeli uzna, że żadna praca
konkursowa nie kwalifikuje się do nagrody.
12. Po dokonaniu wyboru laureatów Komisja Konkursu przedłoży Prezydentowi
Miasta Lublin wyniki Konkursu wraz z jego dokumentacją.
13. Po przyjęciu przez Prezydenta Miasta Lublin wyników Konkursu, Komisja
Konkursu kończy swoją działalność.
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