III Krajowe Florystyczne Mistrzostwa Regionów 2017
Stowarzyszenia Florystów Polskich

REGION DOLNOŚLĄSKO – LUBUSKI
ZADANIA KONKURSOWE

Temat: NASZA KULTURA I TRADYCJA

Zadanie 1
Temat:

Kwiaty jako źródło wrażliwości

Kategoria:

Senior / Junior

Materiał:

Zapewnia zawodnik

Rodzaj pracy:

Duża forma / instalacja

Czas:

150 minut

Technika, styl i forma dowolna - praca nie powinna przekraczać wymiarów stanowiska
pracy:
konkursowego uczestnika. Na stanowisku winno pozostać miejsce na
pozostałe prace konkursowe uczestnika.
Opis:

Praca nie może przekroczyć wymiarów 1m (szer) 1,5 (dł) / 1,5 (wys).
Konstrukcja nie może zawierać układów kompozycyjnych. Praca nie może
być montowana do ścian, sufitu i podłogi.

Ekspozycja:

Uczestnik musi zapewnić świeży wygląd kompozycji przez cały czas trwania
ekspozycji. Ewentualne oświetlenie pracy zapewnia uczestnik.

Zadanie 2
Temat:

Kwiaty jako wyraz emocji

Kategoria:

Senior / Junior

Materiał:

Zapewnia zawodnik

Rodzaj pracy:

Bukiet zaręczynowy

Czas:

60 min

Technika, styl i forma dowolna
pracy:
Opis:

Zawodnik w określonym czasie przygotowuje bukiet zaręczynowy. Zawodnik
może użyć konstrukcji wykonanej wcześniej, która nie zawiera materiałów
roślinnych.

Ekspozycja:

Naczynie wykorzystane do ekspozycji oraz sposób leży w gestii uczestnika.
Uczestnik musi zapewnić świeży wygląd bukietu przez cały czas trwania
ekspozycji.

Zadanie 3
Temat:

Rośliny jako źródło dobrego nastroju

Kategoria:

Senior / Junior

Materiał:

Zapewnia zawodnik

Rodzaj pracy:

Kompozycja w naczyniu

Czas:

60 minut

Technika, styl i forma dowolna
pracy:
Opis:

Zawodnik w określonym czasie przygotowuje kompozycję w naczyniu.
Konstrukcja nie zawierająca materiałów roślinnych może być wykonana
wcześniej.

Ekspozycja:

Uczestnik musi zapewnić świeży wygląd kompozycji przez cały czas trwania
ekspozycji.

Zadanie 4
Temat:

Podany na 15 min. przed rozpoczęciem konkurencji

Kategoria:

Senior

Materiał:

Zapewnia organizator

Rodzaj pracy:

Niespodzianka

Czas:

15 minut na zapoznanie się z tematem + 60 minut na konkurencję

Technika, styl i forma Według instrukcji podanej przed konkurencją
pracy:
Opis:

Każdy uczestnik na 15 min przed rozpoczęciem konkurencji otrzyma od
organizatora taki sam zestaw materiałów: kwiaty, zieleń, materiały
techniczne i / lub dekoracyjne. Równocześnie zostanie podana instrukcja i
temat pracy. Uczestnicy będą mieli 15 minut na zapoznanie z materiałem. Do
wykonania tej pracy jest obowiązkowe użycie materiałów dostarczonych
przez organizatora.

Ekspozycja:

Praca będzie eksponowana na stanowisku konkursowym uczestnika

