SOUTĚŽ V ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN: „ADVENTNÍ VAZBA“
Pořadatel
Vyhlašovatel
Termín konání
Hodnocení soutěže
Místo konání soutěže

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

Předmět soutěže:
a)

ADVENTNÍ PARTER – aranžmá musí splňovat náležitosti adventního parteru dle učebnice Floristika 2. ( str. 316), může
obsahovat živé řezané květy. Práce bude umístěna na stole 80 x 80 cm černé barvy, doaranžování stolu si soutěžící zajistí
sám (není předmětem hodnocení).

b)

ADVENTNÍ KALENDÁŘ VE FORMĚ VÁZANÉ KYTICE - práce musí splňovat náležitosti dle učebnice Floristika 2. ( str. 317),
kytice bude umístěna do stojanu ( soutěžící si může dodat vlastní vázu).

c)

DOMOVNÍ ZNAMENÍ – práce určená do exteriéru, musí splňovat náležitosti dle učebnice Floristika 2. ( str. 317), velikost
práce soutěžící přizpůsobí jejímu umístění a opatří ji závěsným systémem. (Práce bude zavěšena na bílém panelu 1 x 2,5 m
na výšku.)
Soutěžící, kteří nemají k dispozici učebnici Floristika 2, si mohou potřebné texty nalézt na www.svazkvetinaruafloristu.cz nebo si je
vyžádat na e-mailu: svaz.skf@seznam.cz
Podmínky soutěže:
- práce mohou být dovezeny již hotové, lze je dotvořit na místě (ve středu 30. září 2009 v době od 10 do 16 hodin)
- soutěž je vypsána pro jednotlivce nebo max. 3 členná družstva, v kategoriích: I. junioři (do 21 let), II. senioři (21 let a více)
- soutěžící podají přihlášku do 23. září 2009 na adresu Výstaviště Flora Olomouc, a.s. , Wolkerova 17, 771 11 Olomouc,
fax: 585 413 370, e-mail: expo@flora-ol.cz nebo svaz.skf@seznam.cz
- soutěžící poskytne na sebe kontakt (v případě družstva na vedoucího družstva), nejlépe číslo mobilního telefonu a e-mail
- veškerý rostlinný a dekorační materiál si soutěžící zajišťují sami
- vložné se nevybírá, po předchozí dohodě s garantem výstavy je možné umístění reklamy vlastní nebo sponzorské firmy
Hodnocení práce :
Soutěžní komise ohodnotí práce dle následujících kritérií :
- technické zpracování a trvanlivost aranžmá (min. 4 dny)
- výtvarné pojetí – volba materiálu, barev apod.
Za každé kritérium může soutěžící obdržet od člena/předsedy komise 1 – 50 bodů, tzn. za jednu práci max. 100 bodů.
Práce budou v zájmu objektivity označeny pouze číslem a až po skončení hodnocení jménem soutěžícího / družstva.
Ocenění prací :
Jednotlivci nebo družstva, jejichž práce se umístí na 1. – 3. místě budou odměněni věcnými cenami Svazu květinářů a floristů ČR,
diplomem a finanční odměnou Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
Vyhlášení výsledků soutěže :
Bude provedeno na slavnostním večeru dne 1. října 2009 v 19:30 na Výstavišti Flora v pav. A. Všichni soutěžící jsou srdečně zváni!
Vystavení prací :
Všechny práce budou vystaveny v areálu VFO, a.s. a stanou se součástí podzimní etapy zahradnické výstavy FLORA OLOMOUC 09.
Ostatní podmínky :
Soutěžní práce jsou majetkem soutěžících. Po skončení výstavy dne 4. října 2009 si soutěžící mohou své práce v době od 17.00 do
20.00 hod. vyzvednout, po předchozí dohodě s pořadatelem je možné si práce vyzvednout i 5. října 2009 od 7:00 do15:00 hod.
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
tel.: 585 726 111, 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: 23. 9. 2009

Místo konání soutěže: Výstaviště Flora Olomouc, pavilon A galerie

Termín hodnocení: 30. září 2009 v 18:00 hodin

NÁZEV FIRMY:
Adresa:
JEDNOTLIVEC - jméno soutěžícího:
Prosím, zakroužkujte: JUNIOŘI (do 21 let)
DRUŽSTVO - jméno vedoucího:

SENIOŘI ( 21 a více)

- jména členů družstva:

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

telefon, mobil:
e-mail:
telefon, mobil:
e-mail:

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

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

