Mednarodno tekmovanje mladih cvetličarjev - pravila
tekmovanja
(Tekmovanje mladih CVETLIČARJEV na sejmu Flora 2016)

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje,
Celjskim sejmom d.d. in cvetličarskimi šolami na sejmu Flora 2016 organizira Mednarodno
tekmovanje mladih cvetličarjev.
K sodelovanju vabimo mlade cvetličarke-cvetličarje.
Starostna omejitev: rojeni med 1992 -1999
Tekmovalec lahko tekmuje kot predstavnik šole ali predstavnik podjetja, ki se ukvarja s
cvetličarstvom.
Konstrukcije in materiale za konstrukcije ter vezni material priskrbi vsak tekmovalec sam.
Vse cvetje in zelenje za tekmovanje ter cvetličarsko gobo priskrbi organizator. Vrste in
količine cvetja bodo znane dva dni pred samim tekmovanjem.
Tekmovalci bodo prejeli cvetje za obe temi skupaj, sami pa se odločijo katero cvetje bodo
porabili pri posamezni temi.
Tekmovanje bo potekalo na sejmu Flora v petek 11. marca 2016.
Natančen urnik tekmovanja bo poslan prijaviteljem po prijetju prijav.
Rok najave števila tekmovalcev je 25. 2. 2016
Rok prijave s poimenskim seznamom tekmovalcev je 4. 3. 2016
Tekmuje se v dveh temah:
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1. IZDELAVA CVETLIČNE KREACIJE-FANTAZIJA
DATUM
IZVEDBE

Petek 11. marca 2016

ČAS IZVEDBE

60 minut

TEMA

» DOBRODOŠLICA »

NAMEN

Osnovni namen izdelka je dekoracija postavljena v prostor (npr. postavitev v
dvorani, preddverju, pred vhodom,..).
Izdelek moda biti "kompakten", tako da ga lahko brez težav premeščata največ
dve osebi in da po prestavitvi ostane stabilen.
izdelek mora ostati svež in stabilen vsaj 3 dni, torej do konca sejma.

OSNOVNE
ZAHTEVE

DIMENZIJE

Izdelek naj bo znotraj naslednjih dimenzij: tloris 60cm x 60cm, višina do 180cm
in čim bližje tem meram.

TEHNIKA

Obvezno fiksiranje cvetja v cvetličarsko gobo, zaradi doseganja višine je možna
tudi uporaba tehnik (epruvete, vatiranje,….)

PRIPRAVE

Med pripravami, ki potekajo 120 minut, je mogoče izdelovati konstrukcijo
(konstrukcija je lahko tudi predhodno izdelana), osnovo, ki je podpora
cvetličnemu aranžmaju, kompozicijsko delo ni dovoljeno, lahko pa se izdelajo
cvetlične girlande, lahko se izvede vatiranje posameznih cvetov ali listov, vendar
ne sestavljanje živega materiala v kompozicijo.
Konstrukcija ne sme prevzeti dominantne vloge.

MATERIALI

Za to tekmovalno temo se uporablja izključno cvetje in zelenje ter cvetličarska
goba, ki jo priskrbi organizator.
Tekmovalec cvetje izbere iz seznama in kvote cvetja, ki mu bo na voljo.
Dovoljena je uporaba pomožnih materialov kot so vrvice, lepila, barve, pritrdilni
elementi. Le te si tekmovalec priskrbi sam.

Lahko, da bo mesto izdelave različno kot mesto, kjer bo izdelek razstavljen, zato
MESTO
IZDELAVE/RAZ tudi mora biti prenosljiv.
Mesto izdelave pa bo tudi mesto sojenja
STAVNO
MESTO/MESTO
SOJENJA
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2. IZDELAVA V ROKI VEZANEGA ŠOPKA
DATUM
IZVEDBE

Petek 11. marca 2016

ČAS IZVEDBE

30 minut

TEMA

» PRIHAJA POMLAD »

NAMEN

Šopek s pomladno noto, noto prebujanja pomladi. Šopek je lahko namenjen za
darilo ali dekoracijo prostora.
Šopek mora biti sestavljen v roki, UPORABLJENO MORA SVEŽE CVETJE

OSNOVNE
ZAHTEVE
DIMENZIJE

Ni omejitev

TEHNIKA

Spiralna ali paralelna. Vezava v roki.

PRIPRAVE

Med pripravami, ki potekajo 60 minut , je mogoče izdelovati konstrukcijo
(konstrukcija je lahko tudi predhodno izdelana), osnovo, ki je podpora
cvetličnemu aranžmaju, kompozicijsko delo ni dovoljeno, lahko pa se izdelajo
cvetlične girlande, lahko se izvede vatiranje posameznih cvetov ali listov, vendar
ne sestavljanje živega materiala v kompozicijo.

MATERIALI

Cvetje za šopek tekmovalec izbere iz seznama in kvote cvetja, ki je na voljo.
Materiale za konstrukcijo, vazo, ki naj bo primerna velikosti in obliki šopka in
pritrdilni material priskrbi tekmovalec sam

Lahko, da bo mesto izdelave različno kot mesto, kjer bo izdelek razstavljen, zato
MESTO
IZDELAVE/RAZ tudi mora biti prenosljiv.
Mesto izdelave pa bo tudi mesto sojenja.
STAVNO
MESTO/MESTO
SOJENJA
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RAZSTAVNI PROSTOR:
Tekmovanje bo potekalo v dvorani E celjskega sejmišča. Vsakemu tekmovalcu bo v dvorani E
določen delovni prostor, kjer bo izdelal izdelka.
Izdelka se po končanem tekmovanju prenese na razstavni prostor Sekcije cvetličarjev in vrtnarjev v
dvorani L.
Za šopek bo pripravljen podstavek dimenzije tlorisa 40X40 cm.
Po končanem ocenjevanju bo razstavni prostor označen z napisom z imenom tekmovalca in
mentorja(ev), prijavitelja. Oznake z nazivom-logotipom sponzorja priskrbi posamezen prijavitelj sam.
Vsi napisi in označbe bodo postavljeni, ko bodo izdelki že ocenjeni.
OCENJEVANJE:
Izdelke bo ocenila strokovna komisija. Vsaka tekmovalna tema se ocenjuje ločeno. Zmagovalec je
tisti, ki v vseh temah skupaj zbere najvišje število točk.
Razporeditev točk

IDEJA
20
- originalnost, izvirnost / kreativnost
- interpretacija dane teme / naloge
- izbira materialov / oblikovanje z izbranimi materiali
- ustreznost razpoložljivemu času za izdelavo / dokončanje
BARVE
20
- skladnost / prevlada uporabljenih barv
- izražanje ideje v barvah
- barvna kompozicija (kontrast, ubranost, pomen barv, itd.)
- umeščenost barv
KOMPOZICIJA
30
- splošni vtis (oblika, forma, razmerja, optično ravnovesje)
- stil
- izbira, prevlada in uporaba materialov (forma, zgradba, struktura, kontrasti, ritem,
gibanje, volumen, linije, smeri)
- odnos do materialov

TEHNIKA 30
- čistost
- primernost / ustreznost uporabljene tehnike
- stabilnost izdelka
- fizično ravnotežje
- zmožnost oskrbe z vodo (če je potrebno)
- tehnična zahtevnost / raven
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI:
Vprašanja v zvezi s tekmovanjem bo organizator sprejemal po elektronski pošti. Odgovore na vsa
zbrana vprašanja bo organizator poslal vsem prijaviteljem tekmovalcev, tako da bodo vsi prijavljeni
vedeli kaj se sprašuje in kakšni so odgovori na vsa zastavljena vprašanja.
Komunikacija vprašanj in odgovorov Q&A bo potekala po elektronski pošti v dveh krogih:
1. krog Q&A - na vsa vprašanja poslana do 15. 2. 2016 bomo odgovorili 18. 2. 2016
2. krog Q&A - na vsa vprašanja poslana do 25. 2. 2016 bomo odgovorili 29. 2.2016.
Pomembno je, da ob prijavi sporočite elektronski naslov, na katerega želite prejemati odgovore na
zastavljena vprašanja.
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb oziroma korekcij posameznih tem in pravil. V
kolikor pride do kakšne spremembe, bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 1. 3. 2016.
RAZPORED TEKMOVANJA
Natančen urnik tekmovanja bo poslan prijaviteljem-tekmovalcem po prijetju prijav.
MALICE za tekmovalce zagotovi organizator. Obvestilo o tem, kje in kdaj jih bodo prejeli, bo
prijaviteljem posredovano naknadno.
POTREBNO ORODJE, DOPOLNILNE, ARANŽERSKE, PRITRDILNE MATERIALE si
tekmovalci zagotovijo sami.
SPONZORJI – promocija sponzorjev bo možna v dvorani L poleg izdelkov in sicer v velikosti do A3
v posameznem razstavnem prostoru. Za tovrstno promocijo skupaj s sponzorji poskrbijo tekmovalciprijavitelji sami.
Organizator poskrbi za varovanje na razstavi. Pospravljanje izdelkov bo v nedeljo 13. 03. 2016 po
18.00 uri ali v ponedeljek 14. 03. 2016 med 8.00 in 12.00 uro.
Na oblačilih tekmovalcev je dovoljena uporaba imena prijavitelja in/ali sponzorja.
Organizator bo poskrbel za ograditev tekmovalnih prostorov v času tekmovanja, da obiskovalci ne
bodo motili tekmovalcev in komisije.
Informacije v zvezi s pravili
Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS
e-pošta: miran.rade@ozs.si
Miran Rade GSM: 051 622 285
Telefon: 01 5830 523 Fax: 01 5830 596

Operativne informacije v zvezi s sejmom
Celjski sejem d.d.
e-pošta: polona.marovt@ce-sejem.si
Telefon: 03 5433 204 Polona Marovt
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