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Košice 20.9.2016 
Centrám voľného času                  
v Košickom kraji 
 
 
 

METODICKO - ORGANIZAČNÉ POKYNY  
KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ V ARANŽOVANÍ 

NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 
 

 
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže  v spolupráci so spoločnosťou Ginka, s.r.o. 
v Košiciach vyhlasuje v školskom roku 2016/2017 ďalší ročník súťaže Aranžovanie.  
V tomto školskom roku sa uskutočnia krajské kolá v zimnom a letnom aranžovaní. 
 
Zimné aranžovanie na tému : Vianočná hviezda  
 
Zhotoviť aranžmá v tvare vianočnej hviezdy vo veľkosti cca 30 – 40  cm. Podmienkou je, aby bola 
hviezda vlastnoručne vyrobená. Odporúčame použiť rôzny prírodný materiál podľa Vášho výberu 
tak, aby vystihoval tému. 
 

 do krajského kola postupujú na základe výsledkovej listiny z okresného kola prví dvaja 
súťažiaci z každej kategórie, 

 krajské kolo sa uskutoční  8.decembra 2016 v priestoroch Centra voľného času – 
Regionálneho centra mládeže v Košiciach na Strojárenskej ulici číslo 3, 

 pozvánky na krajské kolo  pre súťažiacich zašleme do : 20.11.2016 prosíme Vás, aby ste ich 
odovzdali priamo na okresných kolách, 

 výsledkovú listinu z okresného kola zašlite organizátorovi najneskôr do: 2.12.2016 
      na e- mailovú adresu : eva.skripkova@rcm.sk. 

 
 
Letné aranžovanie na tému : Topánka 
 
Zhotoviť kvetinovú dekoráciu na topánku. Podkladom môže byť stará topánka, sandála, teniska,  
čižma ... Odporúčame použiť záhradný a prírodný materiál tak, aby vystihoval tému. 
 

 kategórie aj postupový kľúč do krajského kola je rovnaký ako v jesennom aranžovaní, teda 
prví dvaja v každej kategórii, 

 plánovaný termín krajského kola je v druhej polovici júna 2017. Pozvánky na krajské kolo Vám 
zašleme do: 15.5.2017. 

 
Rastlinný, pomocný a dekoračný materiál k súťaži si súťažiaci zabezpečia sami.  
Podľa našich možností súťažiacim zabezpečíme predlžovacie šnúry k taviacim pištoliam. 
 
Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 
 
                 S pozdravom 
 
 
       

Ing. Erika Munková 
           riaditeľka   

 
Vybavuje : 
Eva Škripková 
eva.skripkova@rcm.sk 
0915 237 324                                                            


