
Hver deltaker må utføre to arbeider
• Hvert arbeid må ha en tittel
• Hver deltaker må levere 6 bilder per arbeid:
a. 3 bilder av den kreative prosessen trinn for trinn av hvert arbeid
b. 3 bilder av det ferdige arbeidet på følgende måte.:
- ett bilde av arbeidet ovenfra
- ett bilde som viser detaljene i den anvendte teknikken
- ett bilde av det ferdige arbeidet i sin helhet
• Hver deltaker må sende et bilde av seg selv
• Alle bilder sendes på CD eller på Wetransfer / Dropbox til blomster@

3k.dk i høy oppløsning på min. 1 MB per bilde. PowerPoint
vil ikke bli akseptert!

• Blomster gis rett til å fritt bruke alle bildene i bladet Blomster og
samarbeidspartnere i Skandinavia

• Konkurransen er åpen for alle blomsterbutikker tilknyttet nasjonale
   blomsterforeninger og/eller nasjonale Interflora-organisasjoner i
   Norge, Sverige, Finland og Danmark.
•  Startkontingent på DKK 100,- betales samtidig med overføring 

av registreringsskjemaet. NB! Husk å oppgi navn på betalingen. 

• Alt arbeid som sendes til Nordisk Flower Cup 2017 skal være
konfidensielt og skal ikke bli publisert/deles på sosiale medier før
de offisielle resultatene er publisert i tidsskriftet blomster i desember 2018

• Alt arbeid blir evaluert av juryen, som består av dommere fra de fire nordiske
lande: Juryens dom er endelig.

Premier:
Juryen vil annonsere den nasjonale vinneren i hver av de fire
nordiske landene og en samlet vinner av Nordic Flower Cup 2018.

De nasjonale vinnerne vil motta diplom og få sine arbeider publisert i 
bladet Blomster.

Vinneren av Nordisk Flower Cup 2018 vil motta et 
gavekort på DKK 5.000,- fra NORDIQ. 

Magasinet Blomster forbeholder seg retten til å bruke alle innsendte bilder 
for publisering.

Nordic Flower Cup 2018 
Sorgbinderi

Nordic Flower Cup 2018 er åpen for påmelding fra 15. august  til 1. oktober 2018.

NB! Bare 10 deltakere fra hvert land (Danmark, Norge, Sverige, Finland)

Temaet for konkurransen er "Gress og Ornamentikk” og alle deltakere må sende inn 
en presentasjon av bilder for følgende to oppgaver:

Vennligst fyll ut påmeldingskjemaet med STORE BOKSTAVER

Navn på deltaker  ____________________________________________________________________________________ 

Adresse  ____________________________________________________________________________________________

Postnummer/By _____________________________________________________________________________________ 

Land ______________________________________________________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________________________

Telefon ______________________________________________________________________________________________________ 

Navn på fotograf ________________________________________________________________________________________________

Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 

En registreringsavgift på DKK 100, - for å dekke administrative kostnader må betales til:

DANSKE BANK:   ACCOUNT:  3566 3566197553    .    IBAN:  DK52 3000 3566 1975 53   .   BIC/SWIFT:  DABADKKK 

NB! Husk at opgive navn på indbetalingen.

Følgende regler gjelder for Nordic Flower Cup 2018:

1 Kistedekor 
Lag et estetisk kisteteppe/
kistesmykke basert på tema. 
Arbeidet må ha botanisk dominans 
og inneholde blomster. 
Teknikk: Fri

Påmeldingskjema

2. Urnedekor
Lag en estetisk urnedekor basert
på tema. Arbeidet må ha botanisk
dominans og inneholde blomster.
Teknikk: Fri

Fyll ut påmeldingskjemaet og send det til:
Bladet Blomster - Vestervangen 50 - DK 4300 Holbæk - Tel: +45 4018 5857 - 

E-post: Blomster@3k.dk




