A. SOUTĚŽ V ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN: „HISTORICKÁ VAZBA“
Pořadatel
Vyhlašovatel
Termín konání
Hodnocení soutěže
Místo konání soutěže

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Svaz květinářů a floristů ČR
19. srpna 2009 (středa) od 10.00 do 16.00 hodin
19. srpna 2009 (středa) v 18.00 hodin
Výstaviště Flora Olomouc, Smetanovy sady, pavilon A

Předmět soutěže:
a) Aranžmá do historické nádoby – z živých květů, technika libovolná, trvanlivost aranžmá minimáně 4 dny. Nádobu zajistí pořadatel,
po vylosování konkrétní nádoby bude fotografie soutěžícímu zaslána. (Po předchozí konzultaci s pořadatelem je možné použít i svou
vlastní historickou nádobu.) Nádoba nesmí být poškozená, aranžmá musí odpovídat stylu nádoby a musí být vytvořeno na místě.
b) Bylinkový koš – min. průměr 60 cm, sesazená nádoba určená do exteriéru (na terasu, balkon, zápraží), min. počet 10 druhů rostlin,
koš si zajistí soutěžící, doplňkový materiál libovolný, práci je možné přivézt již hotovou.
Podmínky soutěže:
- soutěž je vypisována pro jednotlivce nebo až tříčlenná družstva
- soutěžící podají přihlášku do 31. 7. 2009 na adresu VFO, a.s., odd. zahrad. výstav, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc nebo faxem: 585 413 370
- soutěžící poskytne na sebe kontakt (v případě družstva na vedoucího družstva) - nejlépe číslo mobilního telefonu a e-mail
- organizátor soutěže zabezpečí do 5. srpna 2009 vylosování konkrétní nádoby a zaslání její fotografie soutěžícím na e-mail
- účast v soutěži je bezplatná, vložné se nevybírá, rostlinný a dekorační materiál si soutěžící zajišťují sami
- práce zůstávají majetkem soutěžících a stávají se exponáty letní etapy mezinárodní výstavy a veletrhu FLORA OLOMOUC 2009, kde musí
být umístěny beze změny po celou dobu konání akce
- jednotlivé práce budou označeny jménem soutěžícího event. firmou, kterou zastupuje, a to až po ohodnocení prací soutěžní komisí
- umístění případné reklamy vlastní nebo sponzorské firmy je možné po předchozí dohodě s pořadatelem
- po skončení výstavy dne 23. srpna 2009 v době od 18:00 do 20:00 hodin (po předchozí dohodě i následující den) si své práce
mohou soutěžící odvézt, jinak budou použity na dobročinné účely
Kritéria hodnocení:
1. výtvarné pojetí – volba materiálu, barev, jejich kombinace
……….. max. 50 bodů
2. technické zpracování a trvanlivost aranžmá
……….. max. 50 bodů
Systém hodnocení:
Za každé kritérium může soutěžící obdržet 1-50 bodů s přesností na jeden celý bod, tzn. za soutěžní práci od každého člena soutěžní komise
až 100 bodů. Při rovnosti bodů na prvních třech místech rozhoduje o konečném pořadí předseda komise. K zajištění objektivity budou práce
označeny číslem, zveřejnění jmen soutěžících bude provedeno až po podpisu soutěžního protokolu předsedou komise.
Ocenění prací :
Jednotlivci nebo družstva, jejichž práce se umístí na 1. – 3. místě budou odměněni věcnými cenami Svazu květinářů a floristů ČR, medailí,
diplomem a finanční odměnou Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
Vyhlášení výsledků soutěže :
Bude provedeno na slavnostním večeru dne 20. srpna 2009 ve 20:00 hodin v budově radnice města Olomouce, Horní náměstí.
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
tel.: 585 726 257, fax: 585 413 370
e-mail: expo@flora-ol.cz, www.flora-ol.cz

Svaz květinářů a floristů ČR
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
tel. 585 726 290, mob: 777 182 381
e-mail: svaz.skf@seznam.cz, www.svazkvetinaruafloristu.cz

PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2008

Místo konání soutěže: Výstaviště Flora Olomouc, pavilon A - galerie

Termín hodnocení soutěže: 19. srpna 2009 v 18.00 hodin

NÁZEV FIRMY:
Adresa:
JEDNOTLIVEC - jméno soutěžícího:

Mobil:

DRUŽSTVO - jméno vedoucího:

E-mail:
Mobil:

- jména členů družstva:

V .....................................................

E-mail:

dne: ..................................

...........................................................
razítko a podpis přihlašovatele

