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METODICKO - ORGANIZAČNÉ POKYNY
KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ V ARANŽOVANÍ
NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci so spoločnosťou Ginka, s.r.o.
v Košiciach vyhlasuje v školskom roku 2019/2020 ďalší ročník súťaže Aranžovanie.
V tomto školskom roku sa uskutočnia krajské kolá v jesennom a letnom aranžovaní.
Jesenné aranžovanie na tému : Veniec na dvere
Priemer venca: približne okolo 40 cm
Podmienka: veniec musí byť urobený priamo na mieste súťaže.
Odporúčame použiť rôzny prírodný aj umelý materiál podľa Vášho výberu (jesenné plody zo
záhrady alebo z lesa, konáre, mach, šišky, stuhy, šnúrky... )
 súťaží sa v dvoch kategóriach: I. kategória - mladší žiaci: 5.-6. roč,,
II. kategória – starší žiaci: 7. až 9.ročník
 do krajského kola postupujú na základe výsledkovej listiny z okresného kola prví dvaja
súťažiaci z každej kategórie
 krajské kolo sa uskutoční 14. novembra 2019 v priestoroch Centra voľného času –
Regionálneho centra mládeže v Košiciach na Strojárenskej ulici číslo 3
 pozvánku na krajské kolo v zimnom aranžovaní Vám zasielame spolu s týmito pokynmi,
prosíme Vás, aby ste ju odovzdali priamo na okresných kolách postupujúcim žiakom do
Krajského kola
 výsledkovú listinu z okresného kola zašlite organizátorovi najneskôr do: 4.11.2019
na e- mailovú adresu: lubica.guothova@rcm.sk.
Letné aranžovanie na tému : Výzdoba na klobúk
Klobúk si súťažiaci donesú a počas samotnej súťaže ho majú vyzdobiť.
Klobúk ma rozmery bežného klobúka, ktorý sa nosí na hlave.
Odporúčame použiť rôzny prírodný materiál.
 kategórie aj postupový kľúč do krajského kola je rovnaký ako v jesennom aranžovaní, teda
postupujú prví dvaja z okresného kola v každej kategórii
 termín krajského kola je 11.6.2020. Pozvánku na krajské kolo v letnom aranžovaní Vám
zašleme do: 15.5.2020.
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

Mgr. Viera Hamřiková
poverená vedením CVČ - RCM
Vybavuje :
Ing. Ľubica Guothová
lubica.guothova@rcm.sk

