JUBILEUSZOWY KONKURS DLA KWIACIARŃ
REGULAMIN
1. Jubileuszowy konkurs dla kwiaciarń jest jednorazowym wydarzeniem utworzonym z okazji
obchodów jubileuszu 20 lecia istnienia firmy Rekpol.
2. Organizatorem Jubileuszowego konkursu dla kwiaciarń jest Śląskie Centrum Florystyczne
Rekpol Sp. z o.o.
3. Uczestnikiem konkursu może być każdy klient ŚCF Rekpol, który jest zarejestrowany w
systemie sprzedaży (ma przyznany numer klienta) oraz w określonym przez regulamin
terminie dostarczy do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy.
4. Jubileuszowy konkurs dla kwiaciarń będzie miał miejsce 3 września 2016 roku- podczas
uroczystych obchodów Jubileuszu 20 lecia firmy Rekpol.
5. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne od 20 lipca w siedzibie hurtowni, u
przedstawicieli handlowych oraz w sierpniowym numerze „Biuletynu”.
6. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do firmy Rekpol w terminie do
26 sierpnia 2016r.
7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do telefonicznego (603266554) lub mailowego
(a.zagorska@rekpol.info) potwierdzenia chęci udziału w konkursie.
8. ZADANIA I TEMATY KONKURSOWE:
Każdy z uczestników ma za zadanie wykonanie trzech prac konkursowych:
1- „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj”- dekoracja Panny Młodej
2- „ 20 lat minęło jak jeden dzień”- bukiet jubileuszowy
3- Dekoracja witryny- kompozycja w naczyniu
9. Uczestnik dostarcza gotowe prace w dniu imprezy, tj. 03.09. 2016 do godz. 13:30.
10. Organizator zapewnia przestrzeń wystawienniczą, dostęp do bieżącej wody oraz opisy
prac.
11. Po stronie uczestnika leży zapewnienie naczyń i innych elementów potrzebnych do
ekspozycji prac.
12. Prace będą oceniane przez 6 osobowe jury, w skład którego będą wchodzić profesjonalni
floryści oraz przedstawiciele firm / instytucji współpracujących z ŚCF Rekpol i dostawcy.
13. Prace konkursowe będą oceniane w trzech osobnych kategoriach i wyłonią trzech
zwycięzców.
14. Dodatkowo jednemu uczestnikowi konkursu przydzielona zostanie NAGRODA
PUBLICZNOŚCI.
15. Wszystkie prace biorące udział w konkursie do godz. 19.00 stanowią wystawę
florystyczną, potem wybrane prace przez uczestników (min. 1 praca) będą wystawione na
licytację, z której dochód będzie przeznaczony na cele charytatywne.
16. Prace, które nie zostaną zlicytowane pozostają własnością uczestnika konkursu i powinny
być odebrane po zakończeniu licytacji.
17. Nie odebrane do następnego dnia prace zostaną uprzątnięte przez organizatora.
16. Uczestnik konkursu zgadza się na publikację swego wizerunku na potrzeby działań
marketingowych ŚCF Rekpol.

