Csabai Garabonciás Napok
diákpolgármesterválasztás
versenyszabályzat
Jelöltállítás
Minden békéscsabai középiskola évente egy jelöltet állíthat. A jelölt személyének kiválasztása,
illetve a kiválasztás módja kizárólagosan az iskola hatáskörébe tartozik. A jelölt kampányának
megszervezésére, lebonyolítására egy (esetleg több) kampányfőnököt kell választani, illetve
tetszőleges létszámú kampánystábot szükséges verbuválni. A kampányfőnök(ök) és a
kampánystáb kiválasztása, illetve annak módja az iskolák hatáskörébe tartozik.

Elektorok és szuperelektorok (zsűri) delegálása
A diákpolgármester-választás az elektorok szavazatai és a szuperelektorok pontozása alapján
dől el. A megszerzett pontszámok és a szavazatszámok összeadódnak. Minden békéscsabai
középiskola - függetlenül attól, hogy állíte diákpolgármester-jelöltet vagy sem – 30-30
elektort és 22 szuperelektort delegál(hat). Az elektorok maximum 10 %a lehet felnőtt (az
intézmény pedagógusa), a többiek az iskola tanulói közül kell, hogy kikerüljenek. Az elektorok
kiválasztása, illetve a kiválasztás módja kizárólagosan az iskolák hatáskörébe tartozik.

Kampány
A korteshadjárat a Csabai Garabonciás Napokat megelőzőn – a jelöltek megállapodása
alapján  kezdődik és a rendezvény negyedik napján (csütörtök) közvetlenül a választást
megelőzően végződik. A kampány közös, központi elemekből és önálló (az iskolák által
kizárólagosan szervezett) rendezvényekből áll.

Közös kampányrendezvények
1. a rendezvény nulladik napján (vasárnap) fáklyás felvonulás,
2. a rendezvény második napján (kedd) kampányhappening,
3. a rendezvény hetében GarabonCity építése és aktivitása,
4. a rendezvény hetében kampánykoncertek (hétfő és szerda),
5. a rendezvény negyedik napján (csütörtök) kampányzáró felvonulás és prezentáció.

Önálló kampányrendezvények
Minden, a kampányidőszakban  az induló iskolák által – szervezett program, amely a Csabai
Garabonciás Napokhoz, illetve a diákpolgármesterválasztáshoz kapcsolódik. Az iskolák

nyilvános szórakozóhelyre szervezett programjai nem tartoznak a kampányrendezvények
körébe.

Választás
A rendezvény negyedik napján (csütörtök) az elektorok – személyazonosságuk igazolásával
– titkosan választanak a jelöltek közül. A titkos szavazás zárt helyen október 4.-én kb 16.30
órától 18.00 óráig zajlik. A szavazás tisztaságát, illetve a szavazatok számlálását
szavazatszámláló bizottság ellenőrzi. A bizottságba minden jelöltet állító iskola 11 főt delegál.
Szavazni a helyszínen kiosztott szavazólapokon lehet. Érvényes szavazat (a jelölt neve mellett
lévő négyzetbe írt egyértelmű jelzés: X, vagy +) csak egyetlen jelöltre adható le. Amennyiben
egy szavazólapon több név is megjelölésre kerül úgy a szavazat érvénytelen.

Nyilvánosság
Az elektorok és a szuperelektorok névsora nyilvános. Az előzetes sorsolások (fáklyás
felvonulás, happening, kampányzáró prezentáció) eredményei is nyilvánosak. Ezeket az
információkat előzetesen közzétesszük a www.garabonciasnapok.hu honlapon.

Felelősség
A rendezvény szervezője, a Magyar Garabonciás Alapítvány teljes felelősséget vállal a
központi rendezvények során a központi rendezvényhelyszíneken történő eseményekért.
Ezen rendezvények a közös kampányrendezvények és a választás. Az iskolák önálló
kampányrendezvényeiért a felelősséget a szervező iskoláknak kell vállalniuk. A központi
szervezésű programok nem tartanak tovább esténként 22 óra 00 percnél.
Amennyiben bármelyik versenyző iskola önálló kampányrendezvénye ezt meghaladó ideig tart
azért a szervező iskola vállal felelősséget.

A Magyar Garabonciás Alapítvány a központi kampány és szórakoztatóprogramok
helyszínéül csak és kizárólag a Gál Ferenc Főiskola sportcsarnokát és a mellette elterülő füves
területet veszi igénybe. Azaz nyilvános szórakozóhelyre egyetlen programot, eseményt sem
szervezünk. Az iskolák ilyen jellegű rendezvényeinek létrejöttét semmilyen formában nem
ösztönözzük és nem támogatjuk. Amennyiben – ennek ellenére  bármelyik oktatási intézmény
a Csabai Garabonciás Napok idején, a rendezvény apropóján nyilvános szórakozóhelyre
szervez esti programot azt kizárólag saját elhatározásából és felelősségére teszi. Az ilyen
jellegű rendezvények esetében a „garabonciás” elnevezéshez nem járulunk hozzá.

Magyar Garabonciás Alapítvány

