P ROTOKÓŁ
Z posiedzenia Jury Konkursu Starosty Płockiego na logo i hasło powiatu
płockiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku.
Spotkanie otworzył Starosta Płocki Michał Boszko, który podziękował
uczestnikom za przyjęcie propozycji udziału w pracach Komisji Konkursowej.
Jurorzy zapoznali się z Regulaminem Konkursu oraz ideą jego ogłoszenia.
Pani Maja Wojnarowska, przy poparciu Pana Alojzego Balcerzaka, wniosła uwagę
do treści art. V. pkt 7, który przyznaje prawo ostatecznego wyboru loga i hasła
internautom, co powoduje, że praca Jurorów jest bezzasadna.
Pani Agnieszka Gujgo przedstawiła swoje wątpliwości, co do wiarygodności
i rzetelności oceny anonimowych internautów, którzy (niekoniecznie, z powiatu
płockiego) mają możliwość nieograniczonego „klikania”.
W podsumowaniu wywołanej dyskusji, Starosta Michał Boszko wyraził
stanowisko, jako inicjatora Konkursu, że głosy zalogowanych internautów zostaną
wzięte pod uwagę przy ostatecznym werdykcie wyrażonym uchwałą Rady Powiatu
w Płocku.
Do Konkursu przystąpiło 33 autorów. Ocenie podlegało 45 projektów,
komisyjnie odpieczętowanych. Pierwsza eliminacja odrzuciła 13 prac, które nie
spełniały wymogów formalnych. Druga weryfikacja polegała na przyznawaniu
punktów przez poszczególnych członków Jury.
Po komisyjnym sprawdzeniu punktacji wyeliminowano 23 prace, które nie
uzyskały żadnego punktu.
Pozostałe 9 punktowanych prac oceniane będą podczas drugiego
posiedzenia Jury, zaplanowane na przyszły tydzień.
Pierwsze posiedzenie Jury zakończono w dniu 11 kwietnia 2012 r.
dokumentując je niniejszym protokółem podpisanym przez niżej wymienionych
członków:
Protokół podpisali:
Alojzy Balcerzak - Artysta malarz
Jerzy Mazuś - Artysta malarz
Maja Wojnarowska - Artysta malarz
Lech Dąbrowski - Członek Zarządu Powiatu
Elżbieta Olendrzyńska - Radna Powiatu Płockiego
Jarosław Szałkowski – EXTEAM
Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu Urlopy.pl S.A.
Piotr Starzyński - Hotel Starzyński
Małgorzata Struzik - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
W związku z akceptacją ww. protokołu z posiedzenia Jury w dniu 11 kwietnia
2012 r. nastąpiła korekta w pkt. V. 7. Regulaminu Konkursu, który upoważnia
Radę Powiatu w Płocku do ostatecznego rozstrzygnięcia w drodze podjętej
uchwały z uwzględnieniem opinii internautów.

