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REGULAMIN
KWIATKI NIE Z TEJ RABATKI
KONKURS IM. STANISŁAWY ŁOZIŃSKIEJ
NA BUKIET LUB KOMPOZYCJĘ KWIATOWĄ - EDYCJA JESIENNA
1. ORGANIZATOR:
Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan”
ul. Pocztowa 13, 11-400 Kętrzyn
Tel. 89 752 35 08
kontakt@czerwonytulipan.ketrzyn.pl
www.czerwonytulipan.ketrzyn.pl
2. CELE KONKURSU:
• pobudzenie twórczej inwencji i fantazji,
• inspirowanie do aktywności twórczej dzieci, młodzieży
i dorosłych,
• tworzenie okazji do prezentowania własnych pomysłów
i technik tworzenia bukietów, palm i innych inspiracji
kwiatowych,
• nawiązanie relacji i kultywowanie zdrowej konkurencji.
3. ZASADY UCZESTNICTWA:
• konkurs otwarty jest dla wszystkich pasjonatów florystyki.
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie
wypełnionej karty zgłoszenia pracy do 16 października
2017 do godz. 15:00 (poniedziałek) osobiście do siedziby Organizatora, pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub e-mailem (skan podpisanej karty).
• karta winna mieć własnoręczny podpis osoby zgłaszającej
pracę do konkursu. Jeśli osoba jest niepełnoletnia, kartę
zgłoszenia potwierdza rodzic, bądź wychowawca,
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie bukietu, palmy, kompozycji lub innej inspiracji z żywych kwiatów. Praca powinna zawierać
elementy nawiązujące do jesiennej edycji konkursu,
np. jesienne, kolorowe liście, kasztany, żołędzie itp.
• Uczestnicy mogą zgłosić drugą, dodatkową pracę
konkursową w specjalnej kategorii na najładniejszy bukiet związany z tradycyjnym, żydowskim
świętem Sukot (do wykonania bukietu używa się trzech
roślin: gałązki wierzbowej, gałązki palmowej oraz mitry
oraz owoca cytrusowego - etrugu). Kategoria konkursowa
jest jednym z działań w ramach projektu projektu „Polin,
czyli jaki był kętrzyński Żyd?”, realizowanego przez Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan” w Kętrzynie.
• prace należy dostarczyć w wazonie lub innym naczyniu,
zachowującym świeżość kwiatów/kompozycji
do 19 października (czwartek, w godz. 10:00)
i zgodnym z całością artystyczną pracy. Naczynia na kwiaty
należy odebrać od Organizatora w dniach 20-27 października w godz. 8.00 – 16.00,
• organizator nie zwraca prac,
• przyjmujemy jedną pracę zbiorową z jednej klasy danej
szkoły,

• każda praca musi być podpisana, musi mieć dobrze przymocowaną kartkę z danymi autorów tj. klasa, szkoła, tytuł
pracy, imię i nazwisko opiekuna.
4. KRYTERIA OCENY PRAC:
• estetyka wykonanej pracy,
•samodzielność, pomysłowość,
• wyraz artystyczny,
• dobór kwiatów i dodatków,
• technika wykonania pracy,
• solidność, trwałość.
5. NAGRODY:
• oceny prac dokona komisja kwiatowa powołana przez
Organizatora,
• Komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce, wręczy wyróżnienia i certyfikaty uczestnictwa.
6. TERMIN ZGŁASZANIA PRAC:
• do poniedziałku, 16 października 2017 r. do godz. 15:00
osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mailem:
Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan”
ul. Pocztowa 13
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 752 35 08
kontakt@czerwonytulipan.ketrzyn.pl
7. TERMIN DOSTARCZENIA PRAC
• do czwartku, 19 października 2017 r. do godz. 10:00
Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan”
ul. Pocztowa 13, Kętrzyn - I piętro – sekretariat
8. TERMIN OTWARCIA WYSTAWY I PODSUMOWANIE KONKURSU:
• czwartek, 19 października, godz. 12.00
Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan”,
ul. Pocztowa 13, Kętrzyn
Galeria Dolna
9. DODATKOWE INFORMACJE:
• Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac
• Organizator zwraca wazony i inne naczynia, w których
dostarczono i wyeksponowano piękno pracy.

