
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  
na infografikę „Liczymy na Jelenią Górę” 

 
Regulamin pracy Komisji Konkursowej Konkursu na infografikę 

pt. „Liczymy na Jelenią Górę” 

§1 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się ocena prac przesłanych przez Uczestników 
Konkursu.  

2. Oceną prac zajmuje się Komisja Konkursowa, powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Urzędu 
Statystycznego we Wrocławiu, zwana dalej Komisją. W skład Komisji wchodzi 5 osób, w tym 3 osoby 
wyznaczone przez Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i 2 osoby wyznaczone przez 
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. 

3. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny prac konkursowych oraz wybór laureatów i przyznanie nagród. 
4. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

§2 

1. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w następujący sposób: każdy członek Komisji oceni indywidualnie 
wszystkie nadesłane projekty. Każdy członek Komisji ocenia projekty zgodnie z kryteriami i punktacją 
podaną w pkt 4. Następnie punkty przyznane przez członków Komisji danemu projektowi zostaną 
zsumowane.   

2. Poszczególne oceny zostaną zapisane w Formularzu Ocen, który jest załącznikiem do niniejszego 
Regulaminu. Punkty przyznane przez członków Komisji każdemu projektowi są sumowane. 

3. Wybór zwycięskich prac odbywa się na posiedzeniu Komisji, na podstawie przyznanej wcześniej 
punktacji, z uwzględnieniem zapisów w §3 pkt 1.  

4. Każdy z Członków Komisji ocenia projekt w skali od 0 do 12 punktów, według poniższych zasad: 
a. Zgodność pracy z tematem i wymogami technicznymi Konkursu - maksymalnie 4 punkty; 
b. Oryginalność i kreatywność - maksymalnie 4 punkty; 
c. Wartość estetyczna, kompozycja grafik - maksymalnie 4 punkty. 

Członkowie Komisji przyznając 4 punkty za kryterium określone w punkcie 4.a powinni kierować się 
poniższymi kryteriami: 

- Walory informacyjno - promocyjne, w tym stopień wykorzystania zasobów Banku Danych 
Lokalnych; 

- Parametry formalne, umożliwiające wykorzystanie prac (np. druk, zamieszczanie w Internecie, 
tworzenie plakatów, zgodne z wymogami technicznymi podanymi w §5 Regulaminu Konkursu).  

§3 

1. Jeżeli dwie lub więcej infografiki uzyskają taką samą liczbę punktów, o rozstrzygnięciu decyduje 
Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. 

2. Komisja może zdyskwalifikować zgłoszone prace lub uczestnika Konkursu z ważnych uzasadnionych 
przyczyn, w tym jeżeli przedstawiona praca budzi wątpliwe etyczne, zawiera treści rasistowskie, 
obraźliwe, brutalne, wzywające do nienawiści lub przemocy, naruszające przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, naruszające dobra osobiste, autorskie prawa osobiste i majątkowe, inne prawa 
własności intelektualnej, a także jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.   

3. Komisja ma prawo nie przyjąć do oceny prac nieujmujących tematu, a także nie uwzględnić prac 
posiadających wady lub uszkodzenia wynikłe ze złego zabezpieczenia przesyłki. 

4. Komisja ma prawo przyznać nagrody dodatkowe, jeżeli zostanie zwiększona pula nagród lub w ramach 
zarezerwowanej puli zostaną wolne nagrody.  

5. W przypadku, gdy decyzją Komisji jedynie część nadesłanych prac zasługiwać będzie na nagrody lub/i 
liczba nadesłanych prac będzie mniejsza niż liczba nagród, Komisji przysługuje prawo nieprzyznania 
części nagród.  

§4 

1. Komisja dokona oceny nadesłanych prac do dnia 6 grudnia 2019 r.  
2. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie ma możliwości ich odwołania.  
3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu, a także o miejscu i terminie wręczenia nagród.   
4. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana pod adresami wskazanymi w Regulaminie 

Konkursu, §4 ust. 7.  



Załącznik 
Załącznik do Regulamin pracy Komisji Konkursowej  

Konkursu na infografikę pt. „Liczymy na Jelenią Górę” 
 

 
 

FORMULARZ OCEN PRAC w Konkursie na infografikę  
pt. „Liczymy na Jelenią Górę” 

 
………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko członka komisji) 
 

Lp. TYTUŁ PRACY AUTOR 
LICZBA 

PUNKTÓW 
UWAGI 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
         ………………………………………………                                                                      ………………………………………………                                                         
               (miejscowość, data)                                                                                    (podpis oceniającego) 
  
 


