PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TERVEZZ ÉS ÜLTESS EGY VIRÁGÁGYÁST!
A Budapesti Tavaszi Vásárt szervező Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. és a FŐKERT
Nonprofit Zrt. meghirdeti a „TERVEZZ ÉS ÜLTESS EGY VIRÁGÁGYÁST!”
elnevezésű programot - budapesti alsó tagozatos iskolások részére. A kezdeményezés
célja az, hogy szebbé tegyük Budapestet a Városháza parkban.
A verseny győztese megvalósíthatja pályaművét, kiültetheti a virágokat egy 40 m2-es,
kör alakú felületen a Városháza parkban.
A tervekhez 4 féle, fehér, rózsaszín, pink és piros színű virágot lehet használni egyenlő arányban. Színenként kb. 350 db petúnia áll rendelkezésre, melyek
szabadon variálhatók.
Jelentkezési határidő: 2019. március 31. 12 óra, kész pályaművekkel a
kommunikacio@fokert.hu címen.
E-mail tárgya: Virágágytervezés
Az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: intézmény, osztály neve, címe,
kapcsolattartó neve és telefonszáma
Egy osztály egy tervvel jelentkezhet.
A beérkezett terveket előzsűrizzük, és a 10 legjobb jelentkező csoport vesz részt a versenyben. Az esélyes műveket nagy táblákon a Városháza parkban, a Vásár kezdetén
kiállítjuk. Az ott begyűjtött és a Facebookon kapott szavazatokat összesítve alakul ki a
végeredmény.
A szavazás április 14-ig tart.
Az eredményről értesítést április 15-én küldünk.
A nyertes művet a győztes csapat április 16-án ültetheti ki. Kérjük, hogy csak azon
iskolák jelentkezzenek, akiknek a határidők közti rövid intervallum nem jelent problémát,
illetve ezen a napon tudják vállalni a munkát.
Az előzetesen elkészült tervekre a Budapesti Tavaszi Vásár a Városháza parkban Facebook oldalon lehet majd szavazni. A terveket a közösségi oldalon is bemutatjuk.
A FŐKERT Nonprofit Zrt. biztosítja a győztes csoport részére a megfelelő mennyiségű
és színű petúniát A virágok helyszínre szállításáról, valamint a munkaeszközök, kesztyűk és szakmai segítség biztosításáról, illetve a virágágy szakszerű fenntartásáról a
FŐKERT gondoskodik.
A kiállított tervek elkészítőit a Városháza parkban cserepes virágültetésre,
kézművesfoglalkozásra, kovácsműhely bemutatóra, körhintázásra és a Testnevelési
Egyetem hallgatóival közös, 15 perces szabadtéri tornaórára fogadjuk. Ezekre a
programokra az előzsűrizés után lehet folyamatosan jelentkezni.
Bővebb információ: www.fokert.hu/virágágytervezés

