Regulamin Jury konkursu „4x4” ogłoszonego przez Polską Fundację Narodową
JURY
ROZDZIAŁ I – LICZEBNOŚĆ
1.1 Jury będzie składać się z minimalnie 4, a maksymalnie 9 osób.
1.2 Przewodniczącego Jury wybiera ze swojego grona w drodze głosowania.
ROZDZIAŁ II – KADENCJA, ZMIANY SKŁADU JURY
2.1 Członek Jury pełni swą funkcję przez cały czas trwania konkursu określony w regulaminie
konkursu.
2.2 Członek Jury może zostać odwołany, jeśli nie dopełni swoich obowiązków, albo naruszy
regulamin Konkursu i Jury lub Statut Fundacji.
2.3 Członkostwo w Jury ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Jury, utraty przez niego
pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci.
ROZDZIAŁ III – PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW JURY
3.1 Członkowie Jury dokładają najwyższych starań do profesjonalnego oceny Dzieł i wyboru
laureatów.
3.2 Jury nominuje maksymalnie 16 dzieł do nagród. Nominacje odbywają się na podstawie
dokonanych przez członków Jury ocen za pośrednictwem kart ocen.
3.3 Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy co do nominacji i
laureatów Nagród aż do momentu ich publicznego ogłoszenia.
3.4 Dzieła autorstwa Członków Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
ROZDZIAŁ IV – OCENA ZGŁOSZONYCH PRAC i GŁOSOWANIE JURY
4.1 Obrady Jury mogą odbywać się na posiedzeniu lub w trybie on-line. Wszyscy członkowie Jury
są zobowiązani przekazać swoje oceny zgłoszonych prac nie później niż na 3 dni przed oficjalnym
ogłoszeniem wyników Konkursu.
4.2 Kryteria oceny:
a) spełnienie warunków formalnych: TAK/NIE
pozostałe oceny w skali od 1 do 4:
b) zgodność pracy z tematem
c) oryginalność
d) wartość merytoryczna
e) wartość artystyczna
f) konstrukcja scenariusza ze szczególnym uwzględnieniem spójności opowieści
g) wiarygodność psychologiczna postaci i ich motywacji

h) wykonalność projektu
4.2 Jako zwycięskie zostaje wybrane Dzieło z największą liczbą punktów.
4.3 W przypadku osiągnięcia przez co najmniej dwa Dzieła tej samej ilości punktów o kwalifikacji
do grona laureatów decyduje Przewodniczący Jury.
4.4 Prace zgłoszone po terminie lub nie spełniające warunków formalnych nie będą dopuszczone do
konkursu.

