
 

 
Regulamin Sądu Konkursowego 

dot. projektu 
pomnika Ignacego Jana Paderewskiego 

w Poznaniu 
 
 
1.  Sąd konkursowy 
 
1.1.  Sąd konkursowy pełni swe obowiązki w sposób bezstronny i z zachowaniem najwyższej 

staranności. 
1.2.  Sąd konkursowy prowadzi postępowanie konkursowe w sposób chroniący prawa 

autorskie i anonimowość jego uczestników. 
1.3.  Do zadań sądu konkursowego należy w szczególności : 

- ocena prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach     
   konkursu, 
- wyłonienie zwycięzców konkursu, 
- przygotowanie uzasadnienia werdyktu konkursu. 
 

2.  Przewodniczący sądu 
 
2.1.  Sąd konkursowy wybiera swego przewodniczącego na posiedzeniu, w głosowaniu 

jawnym, spośród swoich członków. 
2.2.  Do obowiązków przewodniczącego należy : 

- przewodniczenie posiedzeniu sądu konkursowego, 
- nadzorowanie przestrzegania warunków konkursu i postanowień regulaminu sądu, 
- prowadzenie głosowań mających na celu wyłonienie zwycięskiej pracy. 
 

3.  Sekretarz organizacyjny – referent konkursu: 
 
3.1.  Obsługę sądu konkursowego zapewnia sekretarz organizacyjny konkursu. 
3.2.  Do obowiązków sekretarza organizacyjnego należy: 

- przyjmowanie pytań od uczestników konkursu i przekazywanie odpowiedzi, 
- przyjmowanie i zwrot prac konkursowych, 
- protokołowanie posiedzeń sądu i prowadzenie dokumentacji dotyczącej konkursu, 
- przedstawianie sądowi konkursowemu zgłoszonych prac w celu ich oceny. 
- powiadomienie uczestników konkursu o jego rozstrzygnięciu. 
 

4.  Posiedzenie sądu 
 
4.1.  Posiedzenie sądu konkursowego, z wyłączeniem pierwszego, zwołuje jego 

przewodniczący. 
4.2.  Posiedzenie sądu konkursowego wymaga dla swej ważności zawiadomienia członków 

sądu o czasie i miejscu posiedzenia na 7 dni przed jego planowanym terminem oraz 
obecności, co najmniej połowy członków sądu konkursowego. 

 
5.  Rozstrzyganie spraw 
 



 

5.1.  Sąd konkursowy rozstrzyga sprawy będące przedmiotem jego decyzji w głosowaniu 
zwykłą większością głosów. 

 
6.  Zakończenie postępowania konkursowego 
 
6.1.  Po zakończeniu postępowania konkursowego sekretarz organizacyjny konkursu 

przekazuje werdykt sądu Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego. 
6.2.  Werdykt sądu konkursowego jest wiążący dla uczestników konkursu. 
6.3.  Jeżeli organizator konkursu stwierdzi w toku postępowania konkursowego naruszenie 

warunków konkursu lub regulaminu sądu konkursowego może podjąć decyzję o 
unieważnieniu konkursu lub jego powtórzeniu. 

 
7.  Przepisy końcowe 
 
7.1.  Niniejszy regulamin winien być interpretowany łącznie z uchwałą konkursu 

wprowadzającą go w życie oraz warunkami konkursu. 
 
 

Regulamin został zatwierdzony przez Sąd Konkursowy 
w dniu 17 lipca 2012r. 
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