Külső Közösségi ösztöndíj
Programszervező Bizottság pontrendszere
A Programszervező Bizottság hatáskörébe tartozó alább felsorolt teendők elvégzésért akkor jár a
megfelelő pontszám, ha a pályázó a pályázatot határidőig leadta, az elvégzett munkát benne feltüntette, illetve a feladatot annak határidejére hiánytalanul és kifogástalanul elvégezte.

Programszervező Bizottság ülés:
Munka megnevezése

Pontszám

Ülésen való részvétel

4 pont

Jegyzőkönyv vezetése, elkészítése

2 pont

Rendezvény előtti feladatok:
Munka megnevezése

Pontszám

Helyszínválasztással kapcsolatos teendők elvégzése
(keresés, egyeztetés)

8 pont

Programterv és időterv összeállítása

8 pont

Előadókkal kapcsolatos teendők elvégzése (felkérés,
kapcsolattartás)

6 pont

Anyagigények felmérése, listázása

4 pont

Technikai szükségletek felmérése, biztosítása (projektor, hangfal stb.)

4 pont

Meghívók elkészítése, továbbítása

5 pont

Tájékoztatók, technikai- adminisztratív kiadványok
elkészítése

5 pont

Ajándéktárgyakkal kapcsolatos teendők elvégzése

4 pont

Cateringgel kapcsolatos feladatok elvégzése (Étkeztetés/italrendelés/büfé)

8 pont

Költségvetés elkészítése

8 pont

Támogatókkal kapcsolatos teendők elvégzése (keresés,
kapcsolattartás)
Rendezvényre való regisztrációs lap/ jelentkezési felület elkészítése
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6 pont
4 pont
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Jegy- és tombolaeladás

2 pont/óra

Rendezvény alatti feladatok:
Munka megnevezése

Pontszám

Helyszín berendezése

4 pont

Dekorációval kapcsolatos teendők elvégzése (tervezés,
összegyűjtés, elkészítés)

4 pont

Esemény rögzítésének megszervezése

4 pont

Programok koordinálása

10 pont

Utómunkák:
Munka megnevezése

Pontszám

Elpakolás, takarítás

4 pont

Referencia készítés (A rendezvényről készült dokumentumok, videofelvételek, fotók összegyűjtése, rendszerezése)

5 pont

A Programszervező Bizottságban történő egyéb feladatok ellátásáért főszabályként az elvégzett
munka időtartama alapján 2 pont/tényleges munkaóra adható, amely a feladat fontosságától függően módosulhat. A fentebb említett feladatok pontozása irányadó, amennyiben a befektetett
munka, illetve idő indokolttá teszi a megadott pontozástól legfeljebb ötven százalékkal eltérhetünk.
2016. november 3.
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