BASES
• Hi poden participar tots els nens i nenes fins a 14 anys.
• Podran participar-hi com a persona individual, com a
escola, per classes o entitats.
• Cada concursant podrà presentar fins a deu gerros, que
tindran d’una a tres roses de la mateixa varietat. Cal
posar el nom de cada varietat.
• Les roses hauran de ser de jardí. Queden excloses les
roses d’hivernacle o tractades amb productes que variïn
les característiques naturals de les mateixes.
• L’organització facilitarà els gerros i tot el que calgui per a
la col·locació de les roses.
• Els nens i nenes o les escoles concursants hauran de
col·locar les roses en els gerros designats i assegurar-ne
la conservació durant els dies de l’Exposició.
• Els nens i nenes o les escoles que vulguin participar-hi
hauran d’inscriure’s com a màxim el dia 2 de maig.
Les inscripcions es podran fer o bé personalment al
secretariat del jurat, a la seu dels Amics de les Roses
(Palau Falguera) o a través del correu electrònic:
activitatsroses@amicsdelesroses.cat

• Caldrà que els concursants, en el moment de fer la
inscripció, facilitin a l’organització la relació de varietats a
presentar a concurs fent constar, com a mínim, el nom de
la rosa. També, si es coneix, la tipologia del roser, any de
la seva creació, hibridador i país de procedència.
• Es lliurarà a cada concursant l’etiqueta unificada on constarà el nom de la varietat, que s’haurà de posar en el
suport previst al costat del gerro assignat.
• El veredicte del Jurat tindrà lloc el 6 de maig, a partir de les
12 h. Quedarà desqualificada qualsevol aportació posterior a la data i hora fixada per al lliurament.
• Després del veredicte del Jurat, es col·locarà el nom de
cada concursant a l’estand.
• Els nens i nenes, classes o les escoles concursants no
podran retirar les roses fins un cop finalitzada l’Exposició,
per evitar molèsties i vessament d’aigua dels gerros.

PREMIS
S’atorgaran quatre premis i un record o diploma per als
infants participants.
• 1r premi individual
• 2n premi individual

Concurs
infantil
de roses

64a Exposició Nacional de Roses
6, 7 i 8 de maig de 2022
Sant Feliu de Llobregat

A la inscripció s’ha de fer constar:
- Nom de la persona, classe o escola que es presenta a
concurs
- Adreça i/o correu electrònic
- Concurs/os al que es vol presentar
- Nombre de gerros que es presentaran per concurs
• La recepció de roses es farà de 7,30 a 11,30 h del matí
del dia 6 de maig al recinte de l’Exposició al Palau Falguera. L’organització donarà el número de registre que
correspondrà a l’espai assignat.

• 1r premi escola, donat per Viles Florides
• 1r premi classe
• Premi especial de l’Associació
Amics de les Roses

LLIURAMENT DE PREMIS
El dissabte 7 de maig, a les 13 h, al saló de sessions de
l’Ajuntament o lloc on determini l’organització

• Sense ser obligatori, el jurat valorarà especialment que
les roses estiguin identificades com a mínim amb el nom
de la varietat.

Organització:

Informació:

Amb el suport de:

#viu
santfeliu

www.amicsdelesroses.com
activitatsroses@amicsdelesroses.cat

