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3. Požadavky na program hodnocení 2011

1. Při návštěvě žadatele z důvodu hodnocení je nezbytné, aby si porota byla jistá, že bude
schopna fungovat řádně a efektivně, aby dosáhla co nejlepšího a nejpřesnějšího výsledku
hodnocení. Abychom se ujistili , že každý účastník dostane tu nejlepší příležitost a kvůli
spravedlivosti vůči všem jsou jako nezbytné při hodnotícím procesu požadovány následující
prvky uspořádání a organizace. Budou požadovány od všech účastníků.
2. Hodnotící okružní jízda v průběhu posuzování je plně v režii účastníka.
3. Celý program pobytu poroty musí být vytvořen každým účastníkem a musí být poskytnut ke
schválení generálnímu tajemníkovi a předsedovi poroty do poloviny května. Pokud nebylo
předtím schváleno jinak, program musí být v souladu s pravidly a směrnicemi, jinak bude
zamítnut.
4. V hodnotící okružní jízdě musí být zahrnut i přiměřený čas pro počáteční poradu, a před/po
tiskové konferenci přiměřený čas pro členy poroty na přípravu na společenské události
dojednané poté. Účastníci jsou odkázáni na doporučený plán programů pro vyhodnocovací
den s maximálně 7-i, 6-i a 4hodinovou hodnotící okružní jízdou.
5. Pokud účastník zamýšlí sestavit program s jiným časovým rozvržením, pak musí získat
písemný souhlas ze sekretariátu soutěže Kvetoucí sídla Evropy. Předseda poroty si
vyhrazuje právo odmítnout program, který se liší od doporučeného časového rozvrhu.
6. Tým poroty navštěvuje účastníka jako hodnotitel, ne turista. Pokud jsou v průběhu pobytu
poroty uspořádány nějaké zvláštní akce či události, pak se dává na vědomí, že účast
jednotlivých členů poroty je dobrovolná.
7. Pokud jsou uspořádány další aktivity či návštěvy, kde je podle účastníka přítomnost poroty
nezbytná, pak musí být předem získán písemný souhlas ze sekretariátu soutěže Kvetoucí
sídla Evropy. Jinak si členové poroty vyhrazují právo považovat je za dobrovolné.
8. V průběhu hostování poroty proběhne jedna oficiální večeře. Další doby jídla a aktivity
mimo doby hodnocení jsou neoficiální.
9. Na začátku hodnotícího kola porota vyžaduje zázemí na hodinovou seznamovací schůzku.
Na konci každého kola (kromě finálního kola, kdy je zvláštní finální poradní den) požaduje
porota zázemí pro dvouhodinovou počáteční poradu.
10. Itinerář poroty zahrnuje více než 40 dní rozdělených do 3 či 4 kol. Kromě řádné hodnotící
okružní jízdy musí být umožněn i čas na odpočinek. Z tohoto důvodu by formální i

neformální akce, na něž jsou porotci zváni, neměly trvat déle než 2,5 hodiny a měly by být
ukončeny nejpozději ve 22:30.
11. Porota cestuje autobusem, vlakem a letadlem na každé kolo trvající 10 až 14 dní. Kvůli
množství osobních věcí a dokumentace mají relativně těžká zavazadla. I kdyby jen z tohoto
důvodu se účastníci žádají, aby omezili případné dárky na malé upomínkové předměty z
návštěvy. Členové poroty mohou potřebovat získané extra dokumenty zanechat na místě.

