Bases del Concurs de la Millor rosa de Sant Jordi
Festa de la Primavera a Mercabarna-flor
(26 de març de 2017)


Cada participant haurà de presentar un treball de Sant Jordi, elaborat amb una única rosa, que
presentarà a Mercabarna-flor totalment acabada.



Cada concursant només podrà presentar un treball. Ara bé, aquest pot ésser presentat per un
equip de dos persones.



Els aspirants hauran de lliurar el treball el diumenge 26 de març, entre les 9:00 i les 10:00
hores, a l’espai del concurs ubicat al passadís principal de l’entrada del Mercat.



Els participants poden elaborar el treball amb la tècnica que considerin més adient. Només
s’admetran treballs de roses úniques. La llargada de la rosa ha de ser, com a mínim, de 50cm.



Els concursants podran portar el peu o accessori per a la presentació del treball, però aquest
no puntuarà.



És obligatori que el 70% del material empleat per a l’elaboració del treball es pugui trobar a
Mercabarna-flor.



Un cop acabat el concurs, els treballs quedaran en possessió de l’Organització fins al 31 de
març. A partir d’aquesta data i fins al 7 d’abril, els interessats podran passar a recollir tant la
base com el treball.



Premi:
 Per a tots els participants:
− Diploma acreditatiu per la participació al concurs.
 Per a la millor rosa de Sant Jordi:
− Xec nominal per valor de 300€



El jurat que atorgarà el premi a la millor rosa de Sant Jordi estarà format per:
‐ Un professional del sector.
‐ Un professor/a de l’Escola d’Art Floral i Paisatgisme de Barcelona.
‐ Un professor/a de l’Escola d’Art Floral Rosa Valls-Formació.



El jurat valorarà les roses a concurs tenint en compte els següents conceptes: tècnica,
al·legoria de Sant Jordi, idea, color, equilibri i proporció.



El resultat del concurs i el lliurament del premi es farà públic a les 12:30, just abans de la gran
demostració de Sant Jordi, La Mare i Núvies, a càrrec dels artistes florals Eduard Maynegra i
Juan Chamorro.



La inscripció al concurs s’ha d’efectuar abans del 20 de març, trucant al telèfon 93 556 32 42
(de dimarts a divendres, 7:00 a 14:00h) o a través de l’e-mail mbflor@mercabarna.cat.



L’Organització del concurs es reserva el dret a modificar algun dels punts d’aquestes Bases,
per alguna causa justificada.



La inscripció i participació en aquest concurs porta implícita l'acceptació d'aquestes Bases.

