
 

 

COMPETITIEREGLEMENT KWEKERS 2022 
 

Op het groenfestival Gardenista organiseert KMTP Groei & Bloei een kwekerscompetitie. 

Welke kweker wint de Gouden Gardenista Trofee, de prijs voor de mooiste gekweekte 

plant? In tegenstelling tot de meeste andere competities is de Gouden Gardenista Trofee 

een publieksprijs. Ook is er een Zilveren en Bronzen prijs voor plaats 2 en 3. De bezoe-

kers van het festival; veelal kundige en enthousiaste tuinders en bloemenliefhebbers zul-

len hun stem mogen uitbrengen op hun favoriete plant. 

 

1. Er zijn twee competities; De kwekerscompetitie, die opengesteld is voor professio-

nele- en semiprofessionele kwekers met producten uit eigen kwekerij waar ze trots 

op zijn. En er is ook een competitie voor hobbykwekers. Op het aanmeldformulier 

kunt u aangeven aan welke competitie u wilt deelnemen. Deelname aan de kwekers-

competitie is natuurlijk gratis! 

2. Deelname kan door inschrijving via het online formulier op de website van Garde-

nista. Graag ontvangen we de aanmeldingen uiterlijk 14 mei. Natuurlijk zijn daarna 

ook nog aanpassingen mogelijk, bloei en groei zijn immers niet altijd te sturen! Aan-

passingen horen we natuurlijk dan wel graag zo snel mogelijk. 

3. Alle plantensoorten met sierwaarde, dus niet alleen bloeiende planten maar ook bij-

voorbeeld grassen, komen in beginsel in aanmerking voor deelname.  Wij zorgen er 

voor dat de planten op een mooie plek op het festivalterrein komen te staan. Planten 

bij voorkeur aan te leveren in bloempotten van maximaal 5 liter. Afwijkende potma-

ten? Overleg even met de competitieleiding. In 1 pot mag maar 1 soort/ras staan, 

dus geen mengbakken. Een kweker kan maximaal 5 verschillende planten voor de 

competitie inzenden. 

4. Voor het vervoer van de planten naar het festivalterrein zijn er twee mogelijkheden: 

U kunt de planten uiterlijk 24 mei, tot 12 uur inleveren op het festivalterrein in Laag-

Zuthem. Maar u kunt ook de planten uiterlijk 23 mei naar één van de regionale ver-

zamelpunten brengen. Wij zorgen ervoor dat de planten dan naar het festivalterrein 

worden vervoerd. 

5. De plant(en) graag voorzien van een label met de botanische en Nederlandse plan-

tennaam en de naam van de kweker. De organisatie zorgt ervoor dat alle planten op 

een en dezelfde manier worden gelabeld zodat het voor de bezoekers van Gardenista 

duidelijk te lezen is. Wij zullen de planten tijdens het festival goed verzorgen. 

6. U kunt op het aanmeldformulier aangeven of en hoe u de planten na het festival 

weer terug wil hebben. Wij zullen dan ons best doen de planten veilig te stellen, al 

kunnen we dat niet garanderen. 

7. Deelname aan de competitie van Gardenista is geheel voor eigen risico. De organisa-

tie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade ook. Dit geldt 

ook als, om welke reden dan ook, het festival geen doorgang kan vinden. 

  



 

 

8. Wij willen graag de deelnemers aan de competitie vermelden op de website van Gar-

denista onder het kopje “deelnemers aan de competitie”.  Wilt u dat liever niet? Geef 

dit dan aan op het online formulier. 

9. In alle zaken waarin dit competitiereglement niet voorziet, beslist de competitielei-

ding. 

10. De deelnemer stemt ermee in dat de door Gardenista gemaakte foto’s van de inzen-

ding eigendom zijn van de organisatie en voor promotionele en publicitaire doelein-

den kunnen worden gebruikt. 


