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5. Ustanovení a formální uspořádání poroty pro rok 2011

1. Každý řádný člen AEFP může mít více než jednoho porotce, ale je oprávněn ustanovit pouze
jednoho řádného člena do mezinárodní poroty soutěže Kvetoucí sídla Evropy, aby
rozhodoval v každém kole soutěže.
2. Určení členové poroty by měli mít dobrou pracovní úroveň znalosti angličtiny, aby byli
schopni aktivní účasti v diskuzích. Měli by mít zkušenosti ze srovnatelných národních
soutěží a jejich profesní profil a zkušenosti by měly být nejlépe z oblasti krajinářské tvorby,
zahradnictví, životního prostředí, cestovního ruchu nebo další profese spojené s kritérii
soutěže.
3. V zájmu čisté soutěže a jednoty musí členské země učinit vše pro to, aby bez jakéhokoli
zádrhelu proběhla náležitá opatření (ustanovení) ve vhodném čase, aby se všichni porotci
mohli účastnit všech posuzovacích kol, a aby závazky soutěže měly nejvyšší prioritu.
4. Určení člena poroty pro hodnocení v každém kole musí být učiněno co nejdříve po jarním
setkání a alespoň 6 týdnů před tím, než se hodnocení provádí. Jak je jednou porotce
hodnocení kola soutěže určený, je jeho povinností dát tomuto závazku nejvyšší prioritu ve
svém pracovním rozvrhu.
5. Na jarním setkání poroty by porotci měli zvolit předsedu a místopředsedu(y) mezi svými
členy. Všichni členové poroty jsou volitelní/způsobilí. Pozice předsedy a místopředsedy je
volena na období 2 let a může být obnovena na další následné období 2 let.
6. Předseda působí jako tiskový mluvčí poroty a předsedá všem setkáním. Předseda poroty je
člen výkonného výboru z moci úřední a předkládá zprávu valnému shromáždění alespoň
jednou ročně.
7. Pokud není přítomen předseda, pak v každém hodnotícím kole místopředseda reprezentuje
předsedu s plnou odpovědností předsedy.
8. V každém hodnotícím kole jeho předseda dohodne seznamovcí schůzku porotců, kde porota
odsouhlasí pravidla pro nadcházející hodnotící okružní jízdu. Na konci každého kola
(s výjimkou finálního kola, kdy se koná závěrečné zhodnocení,) předseda kola dojedná další
schůzku – počáteční poradu k zhodnocení tohoto kola.

9. Na konci posledního kola je potřeba dohodnout hostování generálního tajemníka na
následující den, kdy porota uskuteční závěrečnou poradu. Na tomto setkání se rozhodne o
všech hodnoceních a oceněních.
10. Výsledky konečného posouzení budou brány jako přísně důvěrné a budou oznámeny až v
den udílení cen.

