
International Horticultural Show/ IGA 2017 w Berlinie

WIĘCEJ KOLORÓW

IGA  Berlina  2017  zaprasza  wszystkich  miłośników  architektury  ogrodowej  i  zieleni  miejskiej
do  wzięcia  udziału  w  International  Horticultural  Show.  Przez  186  dni,  w  terminie  od  13  kwietnia
do  15  października  2017  roku,  na  powierzchni  ponad  100  hektarów  będzie  można  wziąć  udział
w  licznych   pokazach,  konkursach  oraz  wielu  innych  atrakcjach  przygotowanych  specjalnie  dla
odwiedzających.

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

12-15 października 2017 roku
Florystyczny konkurs i wystawa we Flower Hall
 Pożegnania Złoty Blask – Jesienne Impresje

W ramach pierwszych International Horticultural Show odbędą się liczne wydarzenia. Florystyczne show
Farewell's golden glow – autumnal impressions zainicjowane przez Stowarzyszenie Niemieckich Florystów
FDF będzie hucznym zakończeniem tegorocznej IGA 2017. Floryści zostali zaproszeni do zinterpretowania
pięciu  różnych  tematów.  Zobaczymy  -  między  innymi  -  wspaniałe  bukiety,  pociągające  dekoracje  stołu,
emocjonujące kompozycje funeralne oraz dekoracje  wnętrz.  Floryści  zaprezentują  swoje zdolności  oraz
kreatywność w czasie wielkiego finału. Z kreatywnością, pasja, pomysłami i fantastycznymi, florystycznymi
aranżacjami  będziemy  świętować  International  Horticulture  Show,  które  oczarują  widownię  zgodnie  z
mottem, że najlepsze rzeczy pojawiają się na końcu.

REGULAMIN KONKURSU

FDF Special Show  Farewell's golden glow – autumnal impressions odbędzie się we Flower Hall podczas IGA
International  Garden  Show  w  Berlinie  jako  wspaniały  pokaz  finałowy  w  dniach
od  12  do  15  października  2017  roku.  Osoby  biorące  udział  w  konkursie  muszą  przygotować  zadanie
obowiązkowe „Urban  gardening  –  green  oases  for  the  cities”  (Ogrodnictwo  miejskie  –  zielone  oazy  w
mieście). Wszystkie dalsze prace powinny nawiązywać do zadania obowiązkowego. Aby wygrać złoty medal
DGB  konieczne  jest  uczestnictwo  we  wszystkich  zadaniach  konkursowych.  W  każdym  zadaniu  zostaną
nagrodzone najlepsze kompozycje.

Aranżacje  konkursowe  można  wykonać  bezpośrednio  na  miejscu  lub  przywieźć  ze  sobą.
Za przydział miejsca uczestników odpowiedzialny jest organizator. Następuje on po rejestracji uczestnika.

Prace  należy  zainstalować  na  miejscu  odbywania  się  konkursu  w  dniach  od  8  października
od godz. 8:00 do 11 października do godz. 10:00. Po zakończeniu prac aranżacje zostaną ocenione przez
komisję  sędziowską.  Wielkie  otwarcie  wystawy  odbędzie  się  11  października  o  godz.  17:00.  Wszystkie
nagrody i certyfikaty dla zwycięzców zostaną wręczone po uroczystości. Demontaż instalacji przewidziano na
16 października 2017 roku.

Uczestnicy  konkursu  otrzymają  zwrot  poniesionych  kosztów  (wysokość  zwracanych  kosztów  jest
przedstawiana pod koniec każdego zdania konkursowego).

The  International  Garden  Show  pomaga  w  sfinansowaniu  transport  niezbędnych  materiałów  i
przygotowaniu  gotowych kompozycji. Wystawcy z zagranicy otrzymają zwrot kosztów transport od granicy
Niemiec lub stacji  załadowczej w Niemczech. Przy wywozie materiałów po wystawie organizator pokryje
koszt transportu z wystawy do granicy Niemiec lub miejsca załadunku.

Właściwe  formularze  zostaną  przesłane  po  rejestracji  uczestnika.  Jeżeli  chcą  Państwo  skorzystać



z innego transportu, IGA 2017 GmbH zapewni koszy według typu pojazdu oraz wytycznych  przesyłki.

Zabroniona w czasie konkursu jest praca na kwiatach sztucznych i suszonych. IGA może zażądać rozłożenia
trawy z rolki lub pianki do końca września.

Termin składania zgłoszeń do 31 sierpnia 2017 roku.

Zasady:

Wzięcie udział w konkurencji U 01.001./U 02.001. jest obowiązkowe. Nie jest możliwe wzięcie udziału w
konkursie, wykonując jedynie zadania U 03.001., U 04.001, U 05.001 lub U 06.001.

Ocena:

Ocena  prac  opierać  się  będzie  na  100  punktowym  systemie  oceniania  Florint,  zadanie  obowiązkowe
oceniane będzie przez dwa niezależne zespoły sędziowskie.

U 01.001. Projekt zadania obowiązkowego
U 02.001. Florystyczna realizacja zadania obowiązkowego
U 03.001. Dekoracja stołu
U 04.001. Dekoracja pomieszczenia
U 05.001. Bukiet wiązany
U 06.001. Kompozycja żałobna

ZADANIA:

Konkurencja obowiązkowa:

'Ogrodnictwo miejskie – zielone oazy w mieście':
Konkurencja obowiązkowa jest oceniana przez dwa zespoły sędziowskie w oparciu o następujące kryteria.

U 01.001. Projekt zadania obowiązkowego

Ocenie podlega: 1. Realizacja tematu
2. Ogólne wrażenie

U 02.001. Florystyczne wykonanie zadania obowiązkowego

Ocenie podlegają: 1. Formalna struktura
2. Wybór materiałów i kompozycja barw
3. Profesjonalna, florystyczna konwersja

Do przygotowania  kompozycji  obowiązkowej  można wykorzystać  kwiaty,  rośliny  oraz inne materiały.  Co
najmniej  60%  wszystkich  materiałów  użytych  w  pracach  musi  być  roślinna.  Należy  się  zmieścić  na
wyznaczonej  przestrzeni.  Przydzielenie  obszaru  pracy  następuje  po  otrzymaniu  rejestracji  i  na
odpowiedzialność organizatora. Obowiązkowo obok kompozycji należy umieścić opis pracy, który powinien
być czytelny dla odwiedzających. Nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o długość opisu pracy.

Rekompensata za pracę obowiązkową jest zależna z wielkości  wyznaczonego obszaru.  Zwrot kosztów za
metr kwadratowy – 55 euro*.

Pozostałe konkurencje:



U 03.001 Dekoracja stołu 'Urban gardening' (Ogrodnictwo miejskie)

Dekoracja  kwiatowa na stół  dla  dwóch osób  musi  być  zaprojektowana  i  wykonana zgodnie  z  tematem
Ogrodnictwo miejskie.  Minimalny wymiar stołu to 1 m kwadratowy.  Uczestnicy zapewniają wniesienie i
ustawienie  stołu  oraz  powinni  pamiętać  o  zachowaniu  jego  funkcjonalności.  Aranżacja  musi  zostać
przygotowana tak, aby dwie osoby miały możliwość zjedzenia przy nim posiłku (stół zastawiony naczyniami i
sztućcami).

Zwrot kosztów do 200 euro*

U 04.001. Dekoracja pomieszczenia 'A more of colours' (Więcej kolorów)

Do  zagospodarowania  przestrzeni  przewidziano  powierzchnię  1  metra  kwadratowego,
z możliwością przesunięcia jej o 50 cm (jeśli to konieczne). Wymagana, minimalna wysokość aranżacji to 1,8
metra, a maksymalna 3 metry. Należy pamiętać, że co najmniej 60 % wszystkich używanych materiałów musi
być roślinna. Uczestnik ma swobodę wyboru materiałów oraz możliwość decyzji,  czy jego praca zostanie
wykonana w pionie, czy poziomie.

Zwrot kosztów do 200 euro*

U 05.001. Bukiet wiązany 'Bouquet for a contemporary artist' (Bukiet dla współczesnego artysty)

Można wykorzystać dwa lub więcej miejsc wiązania. Prace będą prezentowane na długiej ladzie. Minimalna
ilość świeżych materiałów kwiatowych użytych do zadania musi wynieść 75%. Obowiązkowo do pracy należy
dołączyć opis.

Zwrot kosztów do 80 euro*

U 06.001. Kompozycja żałoba 'Earth to earth' (Cykl życia)

Wygląd podłoża jest dowolny. Użyte materiały muszą w całości  ulegać biodegradacji.  Jeżeli  potrzebujesz
podstawy pod kompozycję, należy ją zapewnić we własnym zakresie.

Zwrot kosztów do 150 euro*

*  Prosimy  o  przesłanie  faktur  zawierających  wszystkie  koszty  związane  ze  zgłoszeniem
do konkursu na adres:

IGA Berlin 2017 GmbH
Gärtnerische Ausstellungen
Blumberger Damm 130
D-12685 Berlin


