WEDSTRIJDREGLEMENT

Bloemschikken Gardenista 15 t/m 19 mei 2019
Deze landelijke open competitie Bloemschikken wordt gehouden op het evenement Gardenista. Een
competitie voor Amateurs, Professionals en Studenten. KMTP/ Groei & Bloei organiseert dit nieuwe
evenement jaarlijks tijdens Gardenista

Algemene regels
A. De deelnemers maken een werkstuk met een vooraf aangegeven thema. Per categorie is er
ook een subthema. Het werkstuk wordt thuis voorbereid en wordt op de afgesproken dag en
tijd naar het evenement gebracht en kan daar ter plekke verder in elkaar worden gezet en
afgewerkt.
B. Het arrangement dient er gedurende de gehele tentoonstellingsperiode (5 dagen) fris uit te
zien. Hierbij wordt uitgegaan van de normale temperatuur die je in mei mag verwachten.
Verwelkte en/of uitgebloeide materialen worden tijdens de tentoonstelling door de
commissie verwijderd. De houdbaarheid is een zwaarwegend aandachtspunt bij het jureren
(techniek).
C. Het werk wordt beoordeeld door een vakkundige jury. Zij beoordelen de arrangementen op
basis van;
• Uitwerking van het thema en originaliteit
• De technische uitvoering, houdbaarheid, afwerking en materiaalgebruik
• Algemene indruk (kleurgebruik en vormgeving)
D. De deelnemers nemen zelf alle gereedschappen en hulpmiddelen mee zoals: scharen,
messen, draad, tape, touw en dergelijke mee. Vermeld op alle gereedschap, dozen, kratten,
karretjes je naam of deelnemer nummer, zodat materialen niet zoekraken.
E. Het werkstuk mag nergens breder zijn dan 1 meter, ongeacht in welke richting gemeten
wordt. Het werkstuk moet dus als het ware in een denkbeeldige cirkel staan met een
diameter van 1 meter. De maximale hoogte is 2 meter.
F. Het werkstuk wordt geplaatst op een plek van 2m bij 2m. Dit is ook de werkruimte die je
kunt gebruiken om het werkstuk in elkaar te zetten.
G. Bij het arrangement mag een korte beschrijving of uitleg over het stuk worden geplaatst. Het
formaat is een A4. De beschrijving mag maximaal 4 foto’s bevatten die het proces van het
maken laat zien. De naam en/of afdeling van de deelnemer mag op geen enkele wijze naar
voren komen. Hier zal streng op worden gecontroleerd. Dit A4’tje wordt tijdens de
tentoonstelling geplaatst in een plexiglas houder. Deze houder is eigendom van Gardenista.
De deelnemer dient de houder in te leveren na afloop van de tentoonstelling.
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H. Deelnemers die zich niet correct aan opdracht en reglement houden, kunnen hiervoor
punten aftrek krijgen.
I.

Je bent bereid om als mogelijke winnaar te strijden op het podium op zondag 19 mei 2019
tussen 12.00 en 15.00 uur. Elke categorie heeft zijn eigen finale.

J.

Een deelnemer wordt ‘buiten mededinging’ gejureerd wanneer hij of zij het
wedstrijdreglement of de aanwijzingen van de wedstrijdleiding negeert. Bij het arrangement
zal een kaartje ‘buiten mededinging’ worden geplaatst met vermelding van de reden.

K. Iedere deelnemer uit de studenten en amateur categorie ontvangt na afloop van de
tentoonstellingsdagen ‘Tips & Tops’ over het arrangement.
L. Tijdens de beoordeling door de jury mogen geen andere personen dan de juryleden en door
de wedstrijdleiding aan te wijzen personen in de wedstrijdruimte aanwezig zijn.
M. Op de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk.
N. In iedere klasse worden prijzen toegekend, de beste 3 deelnemers uit elke categorie strijden
hierom op het podium voor publiek.
• Bij de Amateurs wordt een 1e, 2de en 3de prijs toegekend + een extra publiekprijs
• Bij de Professional wordt een 1e, 2de en 3de prijs toegekend + een extra publiekprijs
• Bij de Studenten wordt een 1e, 2de en 3de prijs toegekend + een extra publiekprijs
Uit alle arrangementen van zowel de Amateurs, de Professional en de Studenten wordt één
arrangement beloond met de Green Your Day Award voor een deelnemer die passie en
gedrevenheid laat zien.
O. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat met daarop vermeld het aantal behaalde punten.
Dit certificaat wordt tijdens de tentoonstelling geplaatst in een plexiglas houder. De
deelnemer dient de houder in te leveren na afloop van de tentoonstelling.
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P. Ieder gemaakt arrangement dient te worden voorzien van een sticker met nummer. Dit
nummer komt overeen met je deelnemers nummer. Bij het brengen van het arrangement
ontvang je een badge met het deelnemers nummer en de genummerde sticker(s).
Bij het ophalen van de arrangementen dien je de badges zichtbaar te dragen. Er wordt een
controle uitgevoerd op overeenkomst tussen het nummer op de badge en de sticker(s) op
het arrangement.
Als je het arrangement van andere deelnemers meeneemt, dien je van deze deelnemer ook
de deelnemers badges mee te nemen.
Deelnemers zonder badge dienen te wachten tot de andere deelnemers, vertrokken zijn en
mogen na controle onder begeleiding van iemand van de organisatie de locatie met hun
arrangement verlaten.
Q. Ieder die aan de wedstrijd deelneemt, verplicht zich dit wedstrijdreglement na te komen.
R. Door de wedstrijdleiding van Gardenista zal nauwlettend worden toegezien op naleving van
dit reglement.
S. In alle zaken waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Bij twijfel: vragen!!
Twijfel je nog steeds op je iets wat je wilt doen is toegestaan of niet? Stuur dan een e-mail naar de
wedstrijdleiding van Gardenista via bloemschikken@gardenista.nl
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