「菊華艷色耀葡韻」2020 冬季花卉展
童夢世界 – 菊花花藝比賽章程
作品內容：參賽作品必須配合是次花藝比賽的主題－“童夢世界”，用靜態花藝形式表達各
式花卉之美態和特質。
參加辦法：有意參加的人士需於 2020 年 12 月 14 日至 24 日前於辦公時間(上午 9:00 至下午
5:30)把報名表格填妥傳真至 2857 6090，園林綠化廳公園處。聯絡電話：8291 6525。
比賽地點：盧廉若公園。
比賽內容：主題作品一個。
報到時間：2020 年 12 月 27 日 10:00。
比賽時間：2020 年 12 月 27 日 10:30~12:30
頒獎時間：2020 年 12 月 27 日 13:30。
參賽名額：30 名。(額滿即止)
比賽規則：
1.
2.
3.
4.

參賽作品必須配合“童夢世界”的主題。
參賽者須於指定時間內完成參賽之作品。
主辦單位有權取消不符合參賽標準的架構，而無須解釋理由。
參賽者比賽架構面積尺寸不大於 1 米 × 1 米, 高度不限。且便於場內工作人員搬運。

5. 參賽者可自備作品架構，架構可預先利用乾枝、乾水苔等進行裝飾，但花泥上不可
插有任何材料。
6. 參賽者須使用所分派新鮮花卉之 80%於其參賽作品上。
7. 大會將提供 1 米 × 1 米的黑色木板一塊、鬰金香盆栽、鮮切花及花泥，參賽者不能
自備新鮮花材參賽。
評判團：由巿政署等代表組成。
評分準則：以主辦單位制定的“ 評分表”為準則。
獎勵方面：
冠軍：獎盃乙座，獎金澳門元壹仟伍佰圓(MOP1,500.00)
亞軍：獎盃乙座，獎金澳門元壹仟貳佰圓(MOP1,200.00)
季軍：獎盃乙座，獎金澳門元壹仟圓(MOP1,000.00)
優異獎：獎額 5 名，紀念獎座乙座，獎金澳門元伍佰圓(MOP500.00)

「菊華艷色耀葡韻」2020 冬季花卉展
童夢世界 – 菊花花藝比賽參加表格
姓名：
澳門居民證號碼
（前5位數字）：
出生日期：
電話號碼：

“Crisântemos em pleno esplendor” Exposição de Flores de
Inverno 2020
Regulamento do Concurso “Mundo dos Sonhos Infantis”— Concurso de Arte
Floral de Crisântemos
Descrição da obra: os trabalhos apresentados deverão ser alusivos ao tema do concurso,
denominado “Mundo dos Sonhos Infantis”, devendo exprimir a beleza e as características de
cada flor na composição floral.
Modo de Participação: os interessados em participar deverão enviar por fax o formulário de
candidatura devidamente preenchido para a Divisão de Parques do Departamento de Zonas
Verdes e Jardins através do número 2857 6090, durante dia 14 a 24 de Dezembro em horário
laboral (das 9:00 às 17:30). Contacto telefónico: 8291 6525.
Local do concurso: Jardim de Lou Lim Ioc
Conteúdo do concurso：obra de qualquer tipo dedicado ao tema.
Data de inscrição: até às10:00 do dia 27 de Dezembro de 2020
Data e hora do concurso: das 10:30 às12:30 do dia 27 de Dezembro de 2020
Data e hora da entrega de prémios：13:30 do dia 27 de Dezembro de 2020
Número de participantes: máximo de 30
Regras do concurso
1. Os trabalhos apresentados a concurso deverão respeitar o tema “Mundo dos Sonhos Infantis”.
2. Cada participante deverá concluir o trabalho no período de tempo estipulado.
3. A entidade organizadora do concurso reserva-se o direito de não aceitar a concurso qualquer
estrutura que não esteja em conformidade com os critérios de participação, sem que para isso
necessite de justificar-se.
4. A estrutura apresentada pelo participante não deverá ter um volume superior a um metro
quadrado, não havendo restrições à altura. Contudo, deverá ser fácil de transportar para o local
onde o concurso terá lugar pelos elementos da organização do concurso.
5. Os participantes poderão preparar previamente materiais decorativos usados na estrutura do
trabalho a apresentar, tais como ramos secos e musgo, não podendo ser colocados quaisquer
materiais na espuma floral.
6. Os participantes deverão utilizar 80% das flores que lhe forem distribuídas na composição do
seu arranjo floral.
7. A organização providenciará uma placa de madeira preta de um metro quadrado, vasos com
tulipas, flores frescas cortadas e espuma floral, estando os participantes proibidos de trazerem
flores por si preparadas para o concurso.

Júri: será constituído por representantes do Instituto para os Assuntos Municipais e outros.
Critérios de avaliação: a tabela de pontuação da entidade organizadora.
Prémios：
1º Prémio: taça e prémio monetário no valor de mil e quinhentas patacas (MOP$1,500.00)
2º Prémio: taça e prémio monetário no valor de mil e duzentas patacas (MOP$1,200.00)
3º Prémio: taça e prémio monetário no valor de mil patacas (MOP$1,000.00)
Menções honrosas: serão atribuídas cinco, e consistindo num troféu e num prémio monetário
no valor de quinhentas patacas (MOP$500.00)

“Crisântemos em pleno esplendor”Exposição de Flores de
Inverno 2020
Formulário de Participação no Concurso de Arte Floral de Crisântemos –
Mundo dos Sonhos Infantis

Nome:
Bilhete de Identidade
de Residente de
Macau (Primeiros
cinco algarismos）
Data de nascimento:
Contacto telefónico:

