COMPETITIEREGLEMENT BLOEMSCHIKKEN 2022
ALGEMEEN
De landelijke open competitie bloemschikken van KMTP/Groei & Bloei wordt gehouden tijdens het festival Gardenista.

1 DEELNAME
Iedereen kan zich inschrijven voor één van de drie categorieën:
 Studenten – De deelnemer is student tijdens het jaar van deelname.
 Amateurs – De deelnemer behoort niet tot de categorie student of professional
 Professionals – De deelnemer is in het bezit van een vakdiploma en/of minimaal 8 uur
per week (zelfstandig) werkzaam in de bloemenbranche
Deelnemers presenteren zich bij aanmelding voor de competitie met minimaal 2 en maximaal 5 foto’s van eerder eigen werk waar ze trots op zijn.
Aanmelding vindt plaats via het aanmeldformulier op www.gardenista.nl/bloemschikken
en dit kan uiterlijk tot 1 mei 2022.

2 ARRANGEMENT
De deelnemer maakt een arrangement aan de hand van een thema. Het hoofdthema van
Gardenista 2022 is “Leef in het groen”. Er zijn twee subthema’s waar je zelf uit mag kiezen.
Zorg dat het gekozen subthema (je kiest er dus 1 uit) je creatie versterkt!
 Flower festival
 Duurzaamheid ten top!
2.1 Beschrijving
De deelnemer maakt een korte beschrijving op A4-formaat (max. 100 woorden). De beschrijving mag maximaal 4 foto’s van het ontwerp-, bouw- en maakproces van de constructie bevatten.
Deze beschrijving wordt in tweevoud uitgevoerd:
1. Een anonieme versie die de deelnemer tijdens de wedstrijd plaatst bij het arrangement
ten behoeve van de jurering.
2. Een versie waarop de naam van de deelnemer én de namen van de eventuele sponsoren goed zichtbaar zijn. Deze wordt ingeleverd bij de organisatie en na jurering
geplaatst bij het arrangement. Deze beschrijving staat samen met het certificaat tijdens het festival Gardenista bij het arrangement.
2.2 Afmetingen
Het arrangement heeft een maximale doorsnede van 1 meter en een maximale hoogte van
2 meter.
2.3 Voorbereidingen
Voor alle deelnemers geldt het volgende:
 Niet plantaardige materialen kunnen thuis voorbereid worden.
 Plantaardige materialen mogen thuis voorbereid worden uitsluitend zoals hieronder
beschreven.
o Van ranken en takken het blad verwijderen
o Het op lengte zagen van stokken
o Het aanrijgen van bessen en vruchten

Het weven en vlechten van grassen, stelen, ranken e.d.
Mocht het nodig zijn materialen te bewerken dan is het een pré dit op een duurzame wijze te doen. De voorkeur gaat uit naar onbewerkte materialen.
 Niet toegestaan is:
o Het gebruik van levende dieren in een arrangement
o Het verwerken van apparaten met netstroom, accu of batterij in het arrangement
o het gebruik van spuitbussen (lijmspray, bladglans, verf, e.d.)
o
o

2.4 Werktijd
De deelnemer heeft op de competitiedag 2½ uur de tijd om hun arrangement te maken.
Gevolgd door 15 minuten om op te ruimen.
Op finaledag hebben de amateurs en studenten 1 uur werktijd en de professionals 45
minuten.

3 JURERING
Een vakkundige jury beoordeelt het arrangement op basis van:
 Uitwerking van het thema en originaliteit
 De technische uitvoering, houdbaarheid, afwerking en materiaalgebruik
 Constructie en totale indruk
 Duurzaamheid
 Algemene indruk (kleurgebruik en vormgeving)
3.1 Waardering en certificaat
Elke deelnemer ontvangt een certificaat waarop het behaalde aantal punten vermeld
wordt. Indien hierbij een bepaalde puntenmarge is behaald wordt de waardering brons,
zilver en goud toegevoegd op het certificaat. In elke categorie kunnen dus meerdere deelnemers de waardering brons, zilver en goud krijgen.
Tevens ontvangt iedere deelnemer na afloop van het festival Gardenista ‘Tips & Tops’ van
de jury over het arrangement.
3.2 Titel bloemstylist
Voor de finalewedstijd strijden alleen de 3 beste deelnemers per categorie om de titel
Bloemstylist. Elke categorie heeft op laatste dag van het festival Gardenista zijn eigen
finale op het podium.

4 OPHALEN ARRANGEMENT
Het ophalen van de arrangementen vindt plaats op de finaledag tussen 17:30 en 20:00
uur. Lukt het niet om het arrangement op deze dag op te halen, dan dien je dat op de
competitiedag te melden bij de organisatie. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om
het arrangement op de dag na finale in overleg met de organisatie op te halen.
Let op! Na 20:00 uur op de finaledag is Gardenista niet meer verantwoordelijk voor de nog
niet opgehaalde arrangementen.
Is het arrangement op dag na de finale niet opgehaald, dan brengt de organisatie bij de
deelnemer € 50,- verwijderingsbijdrage in rekening.

5 ALGEMENE BEPALINGEN
 Als het festival, dan wel delen daarvan, geen doorgang kan vinden als gevolg van
overmacht, daaronder begrepen een verbod van het festival, dan wel het advies om
het evenement geen doorgang te laten vinden van de zijde van een daartoe bevoegd
bestuursorgaan, Covid-19 alsnog dusdanige beperkingen oplegt dat het organiseren
van een dergelijk festival alsnog financieel onhaalbaar blijkt te zijn, alsmede een code
"Rood" van het KNMI voor het betreffende gebied, dan kan er geen aanspraak worden
gemaakt op schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten.
 Deelname aan Gardenista is geheel voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade ook.
 Het is de organisatie geoorloofd om zonder opgaaf van redenen te besluiten Gardenista
geen doorgang te laten vinden. De deelnemer kan dan geen aanspraak maken op
schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten.
 De deelnemer verplicht zich dit competitiereglement na te komen.
 Door de competitieleiding zal nauwlettend worden toegezien op naleving van dit reglement.
 In alle zaken waarin dit competitiereglement niet voorziet, beslist de competitieleiding.
 De deelnemer stemt ermee in dat de door Gardenista gemaakte foto’s van de inzending eigendom zijn van de organisatie en voor promotionele en publicitaire doeleinden
kunnen worden gebruikt.

6 PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS
 Arrangement: Heb je vragen of twijfel je over het al dan niet mogen voorbereiden van
materialen volgens de richtlijnen van het reglement neem dan contact op met de organisatie via bloemschikken@gardenista.nl
 Deelnemer nummer: Ieder gemaakt arrangement wordt voorzien van een nummer.
Dit nummer komt overeen met het deelnemer nummer. Bij het brengen van het arrangement ontvangt de deelnemer een badge met het deelnemer nummer.
 Gereedschappen: De deelnemer neemt zelf alle gereedschappen en hulpmiddelen mee
zoals: scharen, messen, draad, tape, touw en dergelijke. Vermeld op alle gereedschap,
dozen, kratten, karretjes naam of deelnemer nummer, zodat materialen niet zoek raken.
 Werkruimte: Elke deelnemer heeft een werkruimte van ongeveer van 2 bij 2 meter.
Bij aanmelding kun je aangeven of je een tafel en/of stoel wil huren.
 Houdbaarheid: Het arrangement dient er gedurende het gehele festival (5 dagen) fris
uit te zien. Hierbij wordt uitgegaan van de normale temperatuur die men in het jaargetijde mag verwachten. De houdbaarheid is bij de beoordeling van de techniek een
belangrijk aandachtspunt van de jury. Tijdens Gardenista zal een team van vrijwilligers
zorgdragen voor de arrangementen. Denk hierbij aan het aanvullen van water en het
verwijderen van verwelkte en/of uitgebloeide materialen.
 Certificaat: Iedere deelnemer ontvangt een certificaat met daarop vermeld het aantal
behaalde punten. Dit certificaat wordt tijdens het festival bij het arrangement geplaatst
in een plexiglas houder. De deelnemer dient de houder in te leveren na afloop van het
festival; het certificaat mag mee naar huis genomen worden.

