Propozice pro rok 2020
KATEGORIE SENIOR, JUNIOR, HOBBY
49. ročník

„Děčínská kotva kvete pro první linii!”
Děčínská kotva chce touto formou poděkovat našemu integrovanému
záchrannému systému, vojákům, prodavačkám, pečovatelům, dobrovolníkům a
všem, kteří zůstali statečně v první linii, abychom my mohli ve zdraví vázat
kytice.

XLIX. ročník soutěže bude probíhat mimořádně na sociální síti.
Pravidla účasti:
Pravidla hlasování:
TERMÍNY:
Vyhlášení soutěže, zveřejnění propozic: 13. 4. 2020
Přijímání soutěžních fotografií na email: do 13.5.2020
Zveřejnění soutěžních fotografií pro veřejné hlasování: 23.5.2020
Veřejné hlasování: do 5. 6. 2020
Vyhlášení vítězných prací: 13. 6. 2020 ve 20 hod online
Místo konání:
Vyhlašovatelé:

Kategorie:
HOBBY –
JUNIOR –
SENIOR –

Facebooková stránka Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR
Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,
Děčín – Libverda

žáci základních škol bez omezení věku, zahrádkáři, amatéři, soutěžní nováčci.
studenti středních zahradnických škol a učilišť bez omezení věku
profesionální floristé, kteří již mají soutěžní zkušenosti.
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VÍTĚZSTVÍ V KATEGORII HOBBY, JUNIOR A SENIOR
Vítězem jednotlivých kategorií se stanou soutěžící s nejvyšším celkovým počtem
získaných „LAJKŮ“, a to bez ohledu na státní příslušnost, a všechna ocenění spojená
s vítězstvím jsou jim bezvýhradně určena.

TITUL MISTR FLORISTA ČESKÉ REPUBLIKY SE V TOMTO
ROČNÍKU NEUDĚLUJE!
DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
ADRESA PRO ZASLÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ: dk2020@seznam.cz
Kontakt přes sociální síť Facebook na stránce Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR
Pro podrobné informace se můžete obrátit i na vyhlašovatele:
Svaz květinářů a floristů ČR
email: svaz.skf@seznam.cz
telefon: Zdeněk Kupilík +420 604 237 593

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ
Hodnocení soutěžních prací proběhne na sociální síti Facebook, kde budou soutěžní
fotky kytic zveřejněny. Hodnotit bude široká veřejnost formou „lajků“. Hodnotit může
každý. Počítat se bude každý „lajk“, jako bod, vyjma negativních reakcí („To mne mrzí“,
„To mne štve“). Body se budou počítat jen z „lajků“ udělených na facebookové stránce
Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR. Pokud budou soutěžní obrázky sdíleny, je
nutné pro započítání „lajku“, obrázek otevřít. „Lajk“ za sdílení nebude počítán.
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PROPOZICE
Úkol: „KYTICE PRO HRDINU“
Termín

DODÁNÍ OBRÁZKŮ DO 13. 5. 2020

Téma

Poděkování našemu integrovanému záchrannému systému,
vojákům, prodavačkám, pečovatelům, dobrovolníkům a všem,
kteří zůstali statečně v první linii, abychom my mohli ve zdraví
vázat kytice

Typ práce

Vázaná kytice

Popis úkolu

Soutěžící vytvoří vázanou kytici při dodržení základních pravidel.

Tvar/velikost

Libovolná.

Technika

Vázáním.

Požadavky

Soutěžící uváže kytici, kterou nafotí a to z boku, shora a detail úvazku
(bude zveřejněna modelová ukázka). Fotografie jsou požadovány ve
vysokém rozlišení a na tmavém, nejlépe černém pozadí. Soutěžící
minimálně 3 fotografie zašle na email dk2020@seznam.cz.
Doporučujeme zaslat více obrázků, ale maximálně 6. Do textu mailu
soutěžící uvede své jméno, krátký popis soutěžní práce, informace o
sobě – škola/firma/zahrádkáři + do jaké kategorie se hlásí. Dále uvede:
„Souhlasím s využitím poskytnutých údajů v rámci pravidel GDPR.“

Materiály

Libovolný, dle záměru soutěžícího.

Pracovní
místo/výstavní
prostor

Soutěžící bude pracovat ve své dílně, ateliéru, obchodě…. Výstavní
prostor zvolí sám. Adjustace je libovolná. Po nafocení svou kytici doneste
někomu, komu chcete poděkovat osobně.

Případné dotazy ohledně propozic podávejte elektronicky
na adresu dk2020@seznam.cz
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