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Regulamin XVII. Konkursu  na najładniejszy bukiet z domowego ogródka 

  pod nazwą „ W STYLU NASZYCH PRABABEK”        

 

Miejsce konkursu: Łagiewniki 

 

Termin konkursu: 11.08.2022 r. 

 

I. Organizator konkursu: 

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek  i Sportu w Łagiewnikach 

 

II. Cele konkursu: 

1. promocja lokalnych talentów florystycznych 

2. promocja gminy i ośrodka kultury 

3. prezentacja bogactwa kwiatów i ziół z domowego ogródka oraz łąk wkomponowanych w bukiet 

 

III. Zakres przedmiotowy: 

Wykonanie bukietu  z kwiatów i ziół  –  Wszystkie użyte rośliny muszą pochodzić  przede 

wszystkim z domowego ogródka oraz łąk. 

 

IV. Kryteria oceny 

Organizator powołuje 3-osobowe Jury, które oceniając bukiety będzie brało pod uwagę następujące 

kryteria: 

walory estetyczne bukietu i jego prezentacja na które składają się: 

a) kompozycja, dobór barw, architektura bryły, 

b) różnorodność i jakość użytych do wykonania bukietu kwiatów i ziół, 

c) ogólny wyraz artystyczny i estetyczny, 

d) precyzja wykonania, 

e) Rekomendowane kwiaty i zioła (naszych prababek) RÓŻE, ŁUBINY, MALWY, ASTRY, 

MELISA, MIĘTA, LIŚĆ MALINY. 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Łagiewniki. 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 bukiet. 

3. Organizator ogłasza dwie kategorie wiekowe konkursu 

 -dorośli i młodzież 

-dzieci do lat 15 

4. Bukiety będą do odebrania po zakończonej wystawie dnia 12.08.2022 do godziny 17.00. 

Zgłoszenie do konkursu oznacza dostarczenie bukietu w dniu 11.08.2022 r, od godz. 10:00 do 

godz.13.00  do Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu  w Łagiewnikach ul. Wrocławska 1 

 

VI. Przebieg konkursu: 

1. Na potrzeby oceny bukietów  zostanie nadana numeracja wg kolejności zgłoszeń (bez podania 

imienia i nazwiska autora). 

2. Ocena odbywa się następująco: 
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Każdy z członków jury przyznaje punkty oceniając następujące cechy bukietu: 

- różnorodność kolorów 0-5 punktów 

- kompozycja, dobór barw 0-5 punktów, 

- różnorodność i jakość użytych do wykonania bukietu ziół i kwiatów 0-5 punktów, 

- precyzja wykonania 0-5 punktów. 

 

3.Punkty przyznane przez członków jury danemu bukietowi są sumowane. Na tej podstawie jest 

sporządzana lista rankingowa w kolejności od największej do najmniejszej liczby zdobytych 

punktów.  

4. Wszystkie bukiety zostaną wyeksponowane w sali głównej GOKBiS do dnia 12.08.2022 do 

godziny 17.00 

 

VII. Nagrody i wyróżnienia: 

Organizator przewiduje dla laureatów dyplomy i nagrody. 

I miejsce – nagroda główna –  i dyplom 

II miejsce – nagroda i dyplom 

III miejsce – nagroda  i dyplom 

Pozostali uczestnicy – dyplomy za uczestnictwo. 

 

VIII. Termin i miejsce rozdania nagród: 

Ogłoszenie wyników Konkursu  na „najładniejszy bukiet z domowego ogródka” odbędzie się 

11.08.2022 r. o godz. 15.00 w GOKBiS w Łagiewnikach 


