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1. Pokyny pro účastníky pro rok 2011.

1. Dorozumívacím jazykem je angličtina.

2. Účastníci se mohou zúčastnit evropské soutěže po 5 letech neúčasti, bez ohledu na získané 
ocenění.

3. Přihláška k soutěži musí být vyplněna jednotlivými účastníky zvlášť a to na daný formulář 
tak, aby ji generální tajemník obdržel do konce předcházejícího roku.

4. Po přijetí přihlášky musí být vyplněn dotazník o účastníku (rovněž daný), který poskytne 
bližší informace o přihlášeném. Tento má být poslán generálnímu tajemníkovi do konce 
února aktuálního roku, aby byl předán porotcům.

5. Konečný rozvrh časováho harmonogramu rozhodování poroty bude oznámen po jejich 
jarním zasedání.

6. Bližší údaje o soutěžícím mají být poskytnuty k jarnímu zasedání poroty ve formě malých 
propagačních brožur nebo propagačních CD/DVD.

7. Větší objem informací (portfolio) nemá přesáhnout 20 stran formátu A4 ( 10 listů), má 
poskytnout informace o aktivitách během celého roku spadajících pod  kritéria soutěže 
Kvetoucí sídla Evropy. Informace mají být ve formě brožurky a rovněž v elektronické 
podobě ke stažení. Informační brožurka musí být zaslána každému porotci, který navštíví 
účastníka soutěže, nejpozději do konce května.

8. Při návštěvě soutěžícího bude rozhodující porotce provázen porotcem dané země. Náklady a 
přípravy na cestování, ubytování a služby pro porotce jdou na úkor soutěžícího a/nebo 
národní organizace.  Náklady na cestování mezi státy jdou na úkor porotce/národní 
organizace.

9. Je nutné udělat vše pro snížení nákladů na cestování, včetně včasné rezervace letenek a 
spolupráce při využívání místních autobusových spojů mezi geograficky blízkými zeměmi. 
Veškerá spolupráce mezi sousedními zeměmi má být schválena generálním tajemníkem a 
národními organizacemi. S předběžným souhlasem národní organizace se pozorovatelé 
účastní pouze na své vlastní náklady.

10. Začátek a konec každého kola se bude konat na nejbližším mezinárodním letišti účastníka. 
Na začátku kola se porotci musí hlásit na dohodnutém místě na letišti do 16:00 hod., nebo i 



později, pokud to dovolí vzdálenost k soutěžícímu. Na konci kola musí být porotci 
dopraveni na letiště nejpozději do poledne, nebo i dříve, pokud to dovolí vzdálenost od 
soutěžícího.

11. Pokud to bude možné, všichni porotci by měli být ubytováni ve stejném hotelu, v 
oddělených pokojích. Nevyžaduje se luxusní ubytování. Požadavky na pokoj jsou: čistota, 
pokud možno klimatizace, s vlastní koupelnou a toaletou a dostatečně velké, aby si porotce 
mohl odpočinout a cítit se pohodlně.

12. Všechny informace pro plánovanou návštěvu, rozvrh hodnocení a ubytování musí být 
sestaveny a odeslány k souhlasu generálnímu tajemníkovi do poloviny května. Poté budou 
zaslány danému porotci.


