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6. Povinnosti členů poroty v roce 2011
1. Členové poroty by měli připravit přihlášené účastníky z jejich země na návštěvu poroty v
létě, fungovat by měli jako poradci nebo znalci. Používat budou Pravidla a směrnice stejně
jako vlastní zkušenosti. Měli by pak také být přítomni hodnotící okružní jízdy a plnit další
své funkce v den návštěvy mezinárodní poroty.
2. Všichni členové poroty, kteří by měli tento rok posuzovat, by se měli účastnit setkání pro
přípravu porotců na jaře, konečného poradního mítingu a setkání při předávání cen. Pokud
se nemohou zúčastnit, je povinností členů poroty ujistit se, že jsou plně informováni a mají
aktuální informace od svých zástupců členů poroty, aby mohli co nejlépe fungovat jako
členové poroty.
3. Porota je řízena jako tým, takže každý člen poroty musí být připraven přispívat do diskuzí
poroty, aby fungovala tak, jak má. Dále si porotci musí být jisti co nejpřesnějším hodnocení
a přidělením ocenění. Pokud nemohou být přítomni při závěrečném rokování (hodnocení), je
jejich povinností ujistit se, že jejich hodnocení a doporučení na ocenění je na poradě k
dispozici.
4. Během návštěvy inspekce se od každého člena poroty očekává dodržování časového
harmonogramu a účast na všech domluvených schůzkách a prezentacích, aby mohli co
nejlépe posoudit, pochopit a ohodnotit všechno, co bude prezentováno.
5. Členové poroty reprezentují porotu a svou zemi. Nejsou turisté, ale členové poroty díky
svému profesionálnímu profilu a uznávaným schopnostem. Z tohoto důvodu musí oblékání
a chování členů poroty odrážet tuto roli a a členové poroty musí konat s důstojnosti, která je
očekávána. V průběhu hodnocení by mobilní telefony měly být přepnuty do tichého módu a
fotoaparáty by měly být používány omezeně pouze pro profesionální účely.
6. Na počátečním poradním setkání hned po posouzení účastníků předseda povede diskuzi a
porota vezme v úvahu každé z hodnotících kritérií zvlášť, včetně posouzení, která kritéria
náleží k jakému hodnocení v rozvrhu.
7. Na počátečním poradním setkání porota odsouhlasí jak úrovně dokonalosti viděného, tak
oblasti ke zdokonalování, aby je předseda mohl přednést účastníkům a na tiskové
konferenci, pokud bude svolána.
8. Počátečního poradního setkání se mohou účastnit další členové poroty dané země, ale pouze
jako pozorovatelé. Hostující členové poroty pouze přispívají do diskuze po zvážení každého
hodnotícího kritéria.

9. Na konci každého kalo bude ustanovena schůzka k další diskuzi k hodnocení a možného
ocenění. Od členů poroty se očekává účast a příspěvky k tomuto setkání. Vzhledem k tomu,
že se ne všichni porotci zúčastní závěrečné porady, musí být každý porotce připraven
přednést závěrečné hodnocení a své doporučení pro zlaté, stříbrné, bronzové ocenění a a
diplom za účast v soutěži Kvetoucí sídla Evropy.
10. Každá země musí poskytnout písemnou zprávu o posudcích poroty a jejich doporučení ke
zlepšení. Členové poroty každé země jsou zodpovědni a povinni se ujistit, že se tak stane.
Písemná zpráva musí být předložena generálnímu tajemníkovi do dvou týdnů od závěrečné
porady, aby mohla být zahrnuta při předávání ocenění.

