Gdzie kwitnie kwiat, musi być wiosna,
a gdzie jest wiosna wszystko wkrótce zakwitnie

I Opatowski Konkurs
Kwiaty z Raju
na Najpiękniejszy Balkon lub Ogródek
Przyblokowy 2020
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Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie
Partnerzy:
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Cele konkursu
1. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej wśród społeczności lokalnej.
2. Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie troski o estetykę miasta i gminy Opatów.
Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie miasta i gminy Opatów,
które stworzą na balkonie lub w przyblokowym ogródku aranżację kwiatową.
Terminy konkursu
Konkurs zostaje ogłoszony w czerwcu każdego kolejnego roku kalendarzowego. Jego przebieg odbywa się
w lipcu i w sierpniu. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników - we wrześniu.
Przebieg konkursu
Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wysłanie 5 fotografii w formacie JPG,
dokumentujących
aranżację
kwiatową
na
balkonie
lub
w
przybalkonowym
ogródku.
Fotografie prosimy przesłać na adres mailowy Opatowskiego Ośrodka Kultury: ookopatow@gmail.com.
Zgłoszenie uczestnictwa należy także potwierdzić na Formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego
Regulaminu. Regulamin i Formularz Konkursu do pobrania ze strony internetowej ookopatow.com
w zakładce ,,Konkursy’’.

Komisja Konkursowa
Oceny fotografii kwiatowych aranżacji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W jej
skład wchodzą: przedstawiciele Partnerów Konkursu, profesjonaliści w zakresie ogrodnictwa, artysta
plastyk oceniający kompozycję (lub florysta) oraz fotograf.
Komisja Konkursowa dokonuje analizy formalnej wniosków złożonych do Konkursu. W lipcu i w sierpniu
kwalifikuje najciekawsze aranżacje kwiatowe do finału Konkursu i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia.
Kryteria oceny Komisji Konkursowej:
różnorodność gatunkowa kwiatów, ich kompozycja i paleta barw, zdrowotność roślin, oryginalność
i wrażenie estetyczne.
Nagrody w Konkursie
Głównymi nagrodami w konkursie są statuetki: Złota, Srebrna i Brązowa Róża – oryginalne pamiątki
wykonane w pracowni OOK autorstwa Beaty Piątek i Sebastiana Skrzypczaka.
Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia lub inne nagrody w zależności od jakości konkursowych
aranżacji kwiatowych.
Wszyscy uczestnicy finału Konkursu otrzymują Pamiątkowe Dyplomy i upominki sponsorów. Ogłoszenie
wyników Konkursu odbywa się podczas uroczystej Gali Konkursowej w Opatowskim Ośrodku Kultury
w Opatowie.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Praca Komisji
Konkursowej zostaje zaprotokołowana i umieszczona w Księdze Pamiątkowej Konkursu.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do: podania wyników Konkursu do publicznej wiadomości, wyboru
zdjęć nagrodzonych aranżacji kwiatowych, zmian w terminach i w Regulaminie Konkursu. Praca Komisji
Konkursowej zostaje zakończona po ogłoszeniu wyników.
Przystąpienie do Konkursu jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia do Konkursu i pytania
Kontakt:
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie,
ul. Partyzantów 13B
tel. 15 8682012
e-mail ookopatow@gmail.com

