Nordic Flower Cup 2018
Sorgbinderi

Nordic Flower Cup 2018 er åben for tilmeldinger fra 15. august til den 1. oktober 2018.
NB! Kun 10 deltagere fra hvert land (Danmark, Norge, Sverige, Finland)
Tema for konkurrencen er ’Græs og ornamentik’ og alle deltagere skal fremsende en
præsentation i fotos for de følgende to opgaver:
1. Kistedekoration
Lav et æstetisk kistetæppe/kistesmykke
baseret på tema. Arbejdet skal have en
botanisk dominans og indeholde blomster.
Teknik: Fri

Tilmeldingsformular

2. Urnedekoration
Lav en æstetisk urnedekor baseret på
tema. Arbejdet skal have en botanisk
dominans og indeholde blomster.
Teknik: Fri

Udfyld venligst tilmeldingsformularen med store BLOKBOGSTAVER
Navn på deltager ________________________________________________________________________________________________
Adresse ___________________________________
Postnummer/By _________________________________________________________________________________________________
Land __________________________________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________________________
Telefon ________________________________________________________________________________________________________
Navn på fotograf ________________________________________________________________________________________________

Jeg bekræfter med min underskrift, at alle arbejder er udført af mig uden assistance
Underskrift: _____________________________________________________________________________________________________
Et tilmeldingsgebyr på DKK 100,- til dækning af administrative omkostninger skal indbetales til:
DANSKE BANK: ACCOUNT: 3566 3566197553
NB! Husk at opgive navn på indbetalingen.

.

IBAN: DK52 3000 3566 1975 53 . BIC/SWIFT: DABADKKK

Følgende regler gælder for Nordic Flower Cup 2018:

•
•
•

Hver deltager skal udføre to arbejder
Hvert arbejde skal have en titel
Hver deltager skal indsende 6 fotos per arbejde:
a. 3 fotos af den skabende proces ’trin-for-trin’ af hvert arbejde
b. 3 fotos af det færdige arbejde på følgende måde:
c. et foto af arbejdet set fra oven
d. et foto der viser detalje i den anvendte teknik
e. et foto af det færdige arbejde i sin helhed

• Hver deltager skal medsende et foto af sig selv
• Alle fotos fremsendes på CD eller på WeTransfer / Dropbox til blomster@3k.dk
i høj opløsning på min. 1 MB per foto. Power-Point accepteres ikke!
• Blomster tildeles ret til frit at anvende alle fotos i bladet Blomster og
søsterblade i Norden
• Konkurrencen er åben for alle florister som er tilknyttet de nationale
blomsterhandlerforeninger og/eller de nationale Interflora orga-nisationer i
Norge, Sverige, Finland og Danmark.
• Deltagergebyr på DKK 100,- betales samtidig med fremsendelse af
Tilmeldingsformular. NB! Husk at opgive navn på indbetalingen.

• Alle arbejder indsendt til Nordic Flower Cup 2018 skal behandles fortroligt og
må ikke offentliggøres/deles på sociale media, før det officielle resultat er
offentliggjort i bladet Blomster i december 2018.
• Alle arbejder bedømmes af juryen, som består af dommere fra alle fire
nordiske lande. Juryens bedømmelse er endelig.

Præmier:
Juryen kårer en national vinder i hver af de fire nordiske lande og en
samlet vinder af Nordic Flower Cup 2018.
De nationale vindere vil modtage et flot diplom og få deres arbejder
offentliggjort i bladet Blomster.

Den samlede vinder af Nordic Flower Cup 2018 vil
modtage et gavekort på DKK 5.000 fra NORDIQ.
NB! Bladet Blomster forbeholder sig ret til at bruge alle indsendte fo-tos
til offentliggørelse.

Udfyld Tilmeldingsformularen og send den til:
Bladet BLOMSTER – Vestervangen 50 – DK 4300 Holbæk - Tel: +45 4018 5857 - E-mail: Blomster@3k.dk

