SVATEBNÍ KYTICE ROKU 2015 - propozice
5. ročník soutěže profesionálních floristů a studentů odborných zahradnických škol
31. 1. - 1. 2. 2015, Svatební veletrh Richard Adam Gallery, Brno

Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Ing. Marie Bittnerová, Kreatif
Hlavní partner soutěže: Naïve, svatební agentura Brno
Soutěžní podmínky: Soutěž je určena všem profesionálním floristům a studentům odborných zahradnických škol.
Soutěžní téma: Tématem soutěže je vytvořit svatební kytici nebo dekoraci, která zaujme celkovým nápadem,
tvarem, materiálovým nebo barevným složením. Tato kytice bude vyhlášena jako trendová pro nadcházející rok.
Kytice může být zhotovena z libovolného rostlinného materiálu a doplňků. Povoleny jsou veškeré techniky.
Trvanlivost kytice musí být 48 hodin. Povinnou součástí prezentace je návrh s typologií šatů. Hotovou svatební kytici
doručí soutěžící v daném termínu do brněnské Richard Adam Gallery, kde ji od něj převezme organizátor soutěže.
Divácká soutěž: Po oba dny konání veletrhu bude probíhat divácká soutěž o nejkrásnější svatební kytici.
Vyhlášení výsledků: Vítězové hlavní soutěže budou vyhlášeni v sobotu odpoledne v rámci svatebních přehlídek.
Všechny soutěžní svatební kytice budou předvedeny na módní přehlídce. Výsledky divácké soutěže budou vyhlášeny
v neděli odpoledne.
Ceny pro vítěze:
1. místo
- titul Svatební kytice roku 2015
- poukaz na odběr zboží v hodnotě 10 000 Kč plus DPH od firmy Storge s.r.o.
- předplatné časopisu Floristika a Floristika Plus
2. místo
- poukaz na odběr zboží v hodnotě 5 000 Kč plus DPH od firmy Storge s.r.o.
- předplatné časopisu Floristika a Floristika Plus
3. místo
- poukaz na odběr zboží v hodnotě 2 500 Kč plus DPH od firmy Storge s.r.o.
- předplatné časopisu Floristika a Floristika Plus
Ceny pro vítěze divácké soutěže:

-

Poukaz na odběr zboží v hodnotě 10 000 Kč plus DPH od firmy Storge s.r.o.,
předplatné časopisu Floristika a Floristika Plus.

Informace pro soutěžící:
Každý soutěží získává v rámci své účasti v soutěži diplom o účasti, profesionální fotografii své kytice s modelkou.
Současně tak dává organizátorovi souhlas s jejím použitím v tisku (Floristika Plus) a pro potřeby vyhlašovatele a
partnerů soutěže. Přihlášení soutěžící budou po uzávěrce seznámeni s podrobnějšími organizačními pokyny emailem, obecně pak budou informace zveřejněny na stránkách www.kreatif.cz.

Termíny:
Termín uzávěrky přihlášek: 23. 1. 2015 maximální počet soutěžících 35.
Termín odevzdání soutěžních prací: sobota 31. 1. 2015 od 9.00 - 10.00 hod., Richard Adam Gallery Brno, vedle
Obchodní galerie Vaňkovka, pověřenou osobou pro převzetí je Marie Bittnerová. Parkování v NC Vaňkovka (první
hodina zdarma, sobota odpoledne a neděle zdarma)
Hodnocení soutěže: sobota 31. 1. 2015 dopoledne
Vyhlášení výsledku soutěže: sobota 31. 1. 2015 odpoledne, bude upřesněno v pokynech pro soutěžící
Vyhlášení výsledku divácké soutěže: neděle 1.2.2015 odpoledne v rámci doprovodného programu

Platební podmínky:
Platba registračního poplatku: Registrační poplatek je možno platit převodem nebo hotově při předání kytice. Při
platbě převodem vám na základě řádně vyplněné přihlášky bude vystavena faktura, která vám bude buď zaslána
poštou, nebo předána na veletrhu. Při platbě v hotovosti na místě, vám bude ihned vystaven platební doklad.
Registrační poplatek: 600,- Kč
Studenti zdarma po předložení studijního průkazu.
Číslo účtu: 35-4452160257/0100
Variabilní symbol: 2015
Konstantní symbol: 308
Vzkaz pro příjemce: SKR2015, jméno a příjmení soutěžícího

Organizace soutěže:
Přihlášky a informace k tématu a průběhu soutěže:
Ing. Marie Bittnerová, tel.: +420 605 328 371, e-mail: mariebittnerova@seznam.cz
Přihláška je v elektronické podobě ke stažení na stránkách www.kreatif.cz
Přihlášky posílejte e-mailem nebo poštou na adresu: Marie Bittnerová, Puchýřova 7, Brno, 628 00 nebo na
e-mailovou adresu: mariebittnerova@seznam.cz
Organizace svatebního veletrhu:
V případě, že budete mít zájem na svatebním veletrhu vystavovat, kontaktujte prosím agenturu NAIVE:
agentura@naive.cz, příp. na tel. čísle 541 242 202.

