III Krajowe Florystyczne Mistrzostwa Regionów 2017
Stowarzyszenia Florystów Polskich
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

1. Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach przyjmowane będą do 08.09.2017 r. w Biurze
SFP, ul. Wodzisławska 37a, 44-351 Turza Śląska, stowarzyszenie@floryscipolscy.pl,
tel. +48 669 915 990
2. W dniu poprzedzającym Mistrzostwa, tj. w piątek 15.09.2017 zawodnicy mogą wejść
do sali od godziny 16.00 celem dostarczenia materiałów i rozpoczęcia przygotowań
do konkursu. Sala znajduje się na poziomie „0” w Centrum Kultury i Sztuki w
Skierniewicach, ul. Reymonta 33 (zabytkowa Sala Strakacza). W tym samym czasie
rozpoczynają się przygotowania do 40 Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, ulice
miasta są zamykane od godziny 19:00 w dniu 15.09.2017 – jeśli ktoś planuje przyjazd
po godzinie 19:00 – prosimy o kontakt z Katarzyną Niedzielską (tel. 600-788-677) w
celu uzyskania dokumentu zezwalającego na wjazd na teren ŚKOiW (najpóźniej do
dnia 5 września). Gmach CKiS należy opuścić najpóźniej o godzinie 20.00. W dniu
rozpoczęcia Mistrzostw , tj. 16.09.2017, w celu rozpoczęcia przygotowań do konkursu
do gmachu CKiS można wejść od godz. 7.00
3. Mistrzostwa odbywać się będą w zabytkowej sali Strakacza, z uwagi na ten fakt
prosimy o zredukowanie wykonywanych na miejscu technicznych prac
przygotowawczych do minimum.
4. O wyborze stanowiska decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Stół roboczy zapewnia organizator.
6. Wymiary stanowiska konkursowego: 3x3 m
7. Po zakończeniu ostatniej konkurencji, stanowisko należy uprzątnąć, wynieść śmieci
do kontenera. Czas na sprzątanie i przygotowanie stanowiska: 30 minut. Worki na
śmieci zapewnia organizator.
8. O demontaż stanowiska konkursowego i zabranie prac należy zadbać do wtorku 19
września do godziny 18.00. Po tym czasie wszystkie pozostawione rzeczy zostaną
zniszczone i wyrzucone.
9. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych, pozostaje to w gestii uczestników
konkursu.
10. Organizator, w czasie trwania konkursu, zapewnia napoje typu: kawa, herbata, woda
oraz przekąski dla uczestników i asystentów oraz sędziów.
11. W razie pytań dotyczących dojazdu do Skierniewic, CEKiS i wszelkich innych spraw
dotyczących przebiegu konkursu na miejscu w Skierniewicach należy kontaktować się
z Katarzyną Niedzielską (tel. 600-788-677 / e-mail: biurords@wp.pl)

