
 

Regulamin pracy Kapituły Konkursu 

 
 
 

1. Kapituła Konkursu „Recycling na miarę” zwana w dalszej części Regulaminu Kapitułą, powoływana 

jest corocznie przez organizatorów – Fundację VIVE Serce Dzieciom i Zespół Państwowych Szkół 

Plastycznych w Kielcach. 
 

2. W skład Kapituły wchodzą: 

 przedstawiciel Fundacji VIVE Serce Dzieciom 

 przedstawiciel Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach 

 przedstawiciel Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 przedstawiciele instytucji, które przyjęły patronat nad Konkursem „Recycling na miarę” 

 przedstawiciele instytucji, które pomagają w organizacji Konkursu 
 

3. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie. 
 

4. Przewodniczącym Kapituły jest przedstawiciel instytucji, która w danej edycji „Recyclingu na miarę” 

zajmuje się w życiu zawodowym główną tematyką Konkursu. 
 

5. Sekretarzem Kapituły jest wicedyrektor Zespołu Państwowych Sztuk Plastycznych w Kielcach. 
 

6. Posiedzenia Kapituły zwołuje prezes Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom wskazując dzień i miejsce 

spotkania. 
 

7. Do zadań Kapituły należy: 

 ocena prac konkursowych 

 przyznanie 12 nagród  

 promocja Konkursu „Recycling na miarę”   
 

8. Kapituła dokonuje oceny prac konkursowych uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie 

Konkursu. 
 

9. Każdy z członków Kapituły wybiera 12 najlepszych jego zdaniem prac. Prace, które będą wybrane 

największą ilością głosów, nominowane są do nagród.  W przypadku równowagi głosów o werdykcie 

decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.  
 

10. Regulamin Konkursu nie zakłada limitu prac, które mogą być nagrodzone, a zostały przedstawione 

przez jedną szkołę. Przy wysokim poziomie Konkursu organizatorzy sugerują, by Kapituła dokonała 

wyboru nagrodzonych prac z jak największej liczby szkół. 
 

11. Regulamin zakłada możliwość przyznania przez członków Kapituły dodatkowych nagród.  
 

12. Uchwały Kapituły są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
 

13. Sekretarz Kapituły sporządza protokół z listą uczniów, którym przyznane zostały nagrody. Lista winna 

zawierać również nazwisko i imię opiekuna oraz nazwę szkoły, która przesłała pracę. Sekretarz 

podpisaną listę przez członków Kapituły przedkłada prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom. 
 

14. Decyzje Kapituły zostaną przedstawione na stronach internetowych organizatorów Konkursu 

oraz ogłoszone podczas gali finałowej, o ile nie wynikną sytuacje uniemożliwiające organizację 

uroczystości. 


