SI ETS UN AFICIONAT A LA
JARDINERIA I T’AGRADA
CULTIVAR LES TEVES PRÒPIES
ROSES A CASA...,
AQUEST ÉS EL TEU CONCURS!
CONSULTEU LES BASES DE LA CAMPANYA A

www.visit.roses.cat

Concurs de roses
III Fira de la Rosa de Roses
Inscripcions fins el 30 de maig 2014
www.roses.cat

1. Objecte del concurs
L’Ajuntament de Roses organitza aquest concurs per promoure
i fomentar el món de les roses (flor) i el seu cultiu.
Modalitats:
- millor rosa
- millor ram de roses
2. Participants
Concurs obert a les persones amb interès per la jardineria i en
especial pel cultiu de les roses.
Queden exclosos del concurs:
a. cultivadors/ores professionals
b. roses d’hivernacle
c. ús d’esprais
3. Inscripcions i recepció de les roses o ram de roses
Els participants hauran d’inscriure’s com a màxim el dia 30 de
maig de 2014.
Les inscripcions es podran fer telefònicament o bé personalment a l’Àrea de Promoció Econòmica i Fires, al carrer Madrid
número 1 de Roses. A/e: promocioeconomica@roses.cat
La recepció de les roses es farà el dia 6 de juny de 9 a 13 h, al
recinte de l’exposició floral ubicat a la Riera Ginjolers, al costat
del rentador. Quedarà desqualificada qualsevol aportació posterior a la data i a l’hora de lliurament fixades.
L’organització lliurarà una etiqueta unificada per posar, de
forma obligatòria, el nom de la varietat, que s’haurà de posar
en el suport previst al costat del gerro assignat.
L’organització facilitarà els gerros per col·locar les roses en la
modalitat “millor rosa” i la persona concursant haurà de
col·locar les roses en els gerros que li siguin assignats.
4. Modalitats del concurs
Modalitat millor rosa:
Cada concursant podrà presentar fins a un màxim de 10 gerros, que facilitarà l’organització. Cada gerro es compondrà
d’una a tres roses (de la mateixa varietat).
La persona concursant haurà de col·locar les roses en els gerros que li siguin assignats i assegurar-ne la bona conservació
durant els 3 dies de la Fira de la Rosa.
Modalitat millor ram de roses:
Cada concursant podrà presentar fins a un màxim de 3 rams.
Cada ram es compondrà d’un mínim de CINC ROSES de la mateixa varietat i ha d’ocupar com a màxim 50 x 50 cm.
El concursant ha de proporcionar la base (gerro, suport) on
posar el ram per a l’exposició. La persona concursant ha d’assegurar-ne la bona conservació durant els 3 dies de la Fira de
la Rosa.

8. Premis
Es donarà un premi per a cada una de les categories.
• Premi Millor rosa: material de floristeria o de jardineria valorat en 150 €
• Premi Millor ram de roses: material de floristeria o de jardineria valorat en 150 €
El procediment de concessió del premi és de concurrència
competitiva.
9. Exposició
Un cop inaugurada la Fira, totes les roses s’exposaran dins la
carpa de la 3a Fira de la rosa.
10. Criteris de valoració
Modalitat Millor rosa:
Es valoraran els aspectes següents amb 3 punts cadascun:
- olor
- salut de la tija (fulles i verticalitat)
- bellesa de la rosa (color i salut)
Modalitat Millor ram de roses:
Es valoraran els aspectes següents amb 3 punts cadascun:
- la varietat de roses en un sol ram
- composició cromàtica
- bellesa de la composició
11. El jurat
La “Millor rosa” i el “Millor ram de roses” seran escollits per un
jurat format per l’alcaldessa de Roses, el regidor de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Roses, una persona amb experiència en el cultiu de roses i un representant de l’Associació
Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat.
12. Veredicte
El Jurat avaluarà les dues modalitats de concurs el dia 6 de
juny a les 16 h.
El veredicte es donarà a conèixer el dia 6 de juny a les 18 h en
l’acte d’inauguració de la 3a Fira de la Rosa.
Les seves decisions seran inapel·lables.
13. Acceptació de les bases
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes
bases. Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt pel
jurat.

