III FLORYSTYCZNE MISTRZOSTWA POLSKI

organizowane przez STOWARZYSZENIE FLORYSTÓW POLSKICH

ZAŁĄCZNIK NR 2
ZADANIA KONKURSOWE

TEMAT GŁÓWNY MISTRZOSTW: JESTEŚMY CZĘŚCIĄ ŚWIATA
ZADANIE 1 – DUŻA FORMA / INSTALACJA
Temat:

Azja w Zamku Książ (Asia in the Ksiaz Castle)

Kategoria:

Senior / Junior

Materiał:

Zawodnik organizuje we własnym zakresie

Rodzaj pracy:

Duża forma / instalacja

Miejsce pracy: Stanowisko konkursowe, sala zamkowa
Miejsce
ekspozycji:

Sala zamkowa

Czas:

180 min

Technika, styl i Dowolna
forma pracy:
Opis: -

Zaproś elementy kultur orientalnych we wnętrza Zamku Książ.
Praca nie może przekroczyć wymiarów 2m szerokości /2m głębokości /3m
wysokości. Konstrukcja nie może zawierać układów kompozycyjnych. Praca nie
może być montowana do ścian, sufitu, ani podłogi.

Ekspozycja:

Uczestnik musi zapewnić świeży wygląd całości pracy do końca trwania ekspozycji.
Ewentualne oświetlenie pracy uczestnik organizuje we własnym zakresie. Uczestnik
powinien zadbać o właściwą ekspozycję pracy.

ZADANIE 2 – BUKIET
Temat:

Afrykańska piękność (African Beauty)

Kategoria:

Senior / Junior

Materiał:

Zawodnik organizuje we własnym zakresie

Rodzaj pracy:

Bukiet wiązany w ręku

Miejsce pracy:

Stanowisko konkursowe, sala zamkowa

Miejsce
ekspozycji:

Sala zamkowa

Czas:

60 min

Technika, styl i Dowolna
forma pracy:
Opis:

Przedstaw najpiękniejsze elementy 'czarnego lądu'.
Uczestnik w podanym czasie wykonuje bukiet wiązany w ręku, który może posiadać
maksymalnie 2 miejsca wiązania. Zawodnik może użyć konstrukcji wykonanej
wcześniej, która nie zawiera żywych materiałów roślinnych.

Ekspozycja:

Sposób ekspozycji oraz wykorzystane naczynie leży w gestii uczestnika i ma wpływ
na ocenę. Uczestnik powinien zapewnić postument, stojak lub inny element
eksponujący bukiet. Uczestnik musi zapewnić świeży wygląd bukietu przez cały czas
trwania ekspozycji.

ZADANIE 3 – NIESPODZIANKA nr 1
Temat:

Zostanie podany na 10 min przed konkurencją

Kategoria:

Senior

Materiał:

Zapewnia Organizator

Rodzaj pracy:

niespodzianka

Miejsce pracy:

Stanowisko konkursowe, sala zamkowa

Miejsce
ekspozycji:

Sala zamkowa

Czas:

90 min

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

Zawodnicy będą mieli 10 min przed rozpoczęciem konkurencji na zapoznanie się z
tematem, materiałem oraz instrukcją dotyczącą zadania.
Nie można używać innych materiałów roślinnych, dekoracyjnych i technicznych niż
przekazane przez Organizatora.

Ekspozycja:

Podest ekspozycyjny zapewnia Organizator.

ZADANIE 4 – BUKIET ŚLUBNY / DEKORACJA PANNY MŁODEJ
Temat:

Szlakiem europejskich stolic (A trip of the European Capitals)

Kategoria:

Senior / Junior

Materiał:

Zawodnik organizuje we własnym zakresie

Rodzaj pracy:

Bukiet ślubny / dekoracja panny młodej

Miejsce pracy: Stanowisko konkursowe, sala zamkowa
Miejsce
ekspozycji:

Sala zamkowa

Czas:

90 min

Technika, styl i Dowolna
forma pracy:

Opis:

Dekoracja ta powinna być zainspirowana kulturą jednego z państw europejskich.
Zawodnik w określonym czasie przygotowuje bukiet ślubny bądź dekorację panny
młodej. Techniczne przygotowanie materiału roślinnego i dekoracyjnego jak:
woskowanie, drutowanie i taśmowanie będzie możliwe przed konkursem w czasie
wyznaczonym na przygotowanie. Konstrukcja nie zawierająca żywych materiałów
roślinnych może być wykonana wcześniej.

Ekspozycja:

Uczestnik musi zadbać o odpowiednią ekspozycję pracy, czyli stojak, ściankę, bądź
inny estetyczny podest ekspozycyjny. Do ekspozycji powinien zostać dołączony
projekt sukni ślubnej w dowolnej formie. Uczestnik musi zapewnić świeży wygląd
bukietu/dekoracji przez cały czas trwania ekspozycji.

ZADANIE 5 – NIESPODZIANKA nr 2
Temat:

Zostanie podany na 10 min przed konkurencją

Kategoria:

Senior / Junior

Materiał:

Zapewnia Organizator

Rodzaj pracy:

niespodzianka

Miejsce pracy: Stanowisko konkursowe, sala zamkowa
Miejsce
ekspozycji:

Sala zamkowa

Czas:

60 min

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

Zawodnicy będą mieli 10 min przed rozpoczęciem konkurencji na zapoznanie się z
tematem, materiałem oraz instrukcją dotyczącą zadania.
Nie można używać innych materiałów roślinnych, dekoracyjnych i technicznych niż
przekazane przez Organizatora.

Ekspozycja:

Podest ekspozycyjny zapewnia Organizator.

