AR JUNIOR 2012
v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012

INFORMAČNÍ SERVIS
Termín:

21. 11. – 22. 11. 2012

Dislokace:

Výstaviště České Budějovice, a. s. – pavilon „Z“

Ředitel soutěže:

Bc. Michal Jiroušek

Hlavní partner soutěží: Výstaviště České Budějovice, a. s.
Pořadatel:

Sdružení Aranžérů ČR

Organizátor:

www.ssvos.cz

1. Charakteristika soutěže
V roce 2012 je vyhlášena soutěž pro žáky prvního až třetího ročníku oboru Aranžér
(všechny disciplíny).
2. Pravidla hodnocení
Pro hodnocení bude používán platný soutěžní řád Sdružení aranžérů ČR.
Hlavní kritéria pro hodnocení
• Výkladní skříň:
o Tapetování
o Dekorace + zboží
o Aranžmá
o Nápad
o Originalita
o Celkový dojem
o Čistota provedení
• Maketa VS
o Tapetování
o Dekorace + zboží
o Originalita a celkový dojem
o Čistota provedení
o Provedení návrhu
• Plakát
o Barevné řešení
o Písmo
o Nápad a originalita
o Kompozice
o Čistota provedení
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•

•

•

•

•

Počítačová grafika
o Originalita návrhu
o Kompozice
o Čistota zpracování
o Technika provedení práce
Úprava stolu pro dvě osoby
o Originalita a celkový dojem
o Dekorace
o Čistota provedení
Kresba
o Technika provedené práce
o Proporcionalita
o Čistota zpracování
Drátěný program
o Originalita a celkový dojem
o Dekorace
o Aranžmá
o Čistota provedení
Špendlení na živý model
o Originalita
o Čistota zpracování látek
o Celkový dojem
Dárkové balení
o Nápad a originalita
o Čistota provedení

Hodnotit se bude splnění podmínek zadání. Za nesplnění podmínek budou uděleny
trestné body. Pokud soutěžní práce nebudou odpovídat stanoveným kritériím, budou
ze soutěže vyřazeny.
Hodnotící komise obor AR – dospělí
Hodnotitelská komise bude složena z odborníků.
Odborníka oboru Aranžér budou nominovat účastnické školy. Každá může vyslat jednoho
hodnotitele. Předsedou komise bude odborník jmenovaný Sdružením aranžérů.
Před zahájením soutěže bude předán členům hodnotitelské komise harmonogram
hodnocení všech soutěžních kategorií.
Na regulérnost hodnocení budou dohlížet nezávislí odborníci. Pro hodnocení budou
používány platné soutěžní řády sdružení Aranžérů ČR.
Cena žákovských očí – hodnotící komise žáků v oboru AR
Hodnotitelská komise bude složena z žáků oboru AR.
Hodnotitele žáka budou nominovat účastnické školy. Každá může vyslat jednoho
hodnotitele.
Předsedou komise bude odborník jmenovaný Sdružením aranžérů.
Tato komise bude hodnotit pouze kategorii Výkladní skříň.
Komise se sejde 22. 11. 2012 v 9:00 h u infocentra soutěží.
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3. Ocenění
Pro vítěze jednotlivých kategorií budou připraveny skleněné ceny. Dále připravujeme pro
soutěžící hodnotné věcné ceny od sponzorů.
4. Přihláška na soutěž
Termín podání a uzavření přihlášek do 27. 9. 2012.
Fakturace, harmonogram programu soutěží a doprovodný program, plán cest k místu
soutěží a další žádané informace budou zaslány na e-mail kontaktní osoby, která je
uvedena v závažné přihlášce do konce října 2012.
5. Přihlášky na adresu:

Výstaviště Budějovice a.s.
Bc. Lucie Motejlová
Husova 523, 370 23 České Budějovice
e-mail: motejlova@vcb.cz
tel.: 387 714 202, 602 518 997

6. Startovné: 200 Kč za soutěžícího nebo soutěžní práci. Startovné bude použito na věcné
ceny. Startovné bude placeno hotově v místě realizace soutěží v pavilonu „Z“.
7. Pořadatel
Pořadatelem soutěže je Sdružení Aranžérů ČR (sdružení, které tvoří 21 středních škol
z celé České republiky). Sdružení Aranžérů ČR pověřuje organizačním zajištěním Střední
školu obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odbornou školu, Kněžskodvorská 33/A,
České Budějovice.
8. Ubytování a stravování
Možno vybrat ze dvou voleb nebo jejich kombinací. Viz Volba 1 a Volba 2. Poplatky
za ubytování a stravování budou hrazeny formou faktury.
VOLBA 1

VOLBA 2

Přihláška ubytování a stravování č. 1
Ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy SŠ OSaP a VOŠ,
Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, tj. v místě domova mládeže.
Ubytování a stravování bude fakturováno prostřednictvím SŠ OSaP a VOŠ
Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice do 26. 10. 2012

Přihláška ubytování a stravování č. 2
Ubytování a stravování zajištěné Výstavištěm České Budějovice, a.s.
Ubytování a stravování bude fakturováno prostřednictvím Výstaviště
České Budějovice, a.s. na základě Vámi zaslaných přihlášek.
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Vyberte si prosím jednu z voleb a zašlete spolu se závaznou přihláškou do 27. 9. 2012
na adresu:
Výstaviště Budějovice a. s.
Bc. Lucie Motejlová
Husova 523, 370 23 České Budějovice
e-mail: motejlova@vcb.cz
tel.: 387 714 202, 602 518 997
9.

Kontakty
Organizátor:
Ředitel soutěže:

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola
Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice 370 04
Bc. Michal Jiroušek
tel.: 224 190 034

Organizace soutěží: SŠ OSaP a VOŠ České Budějovice
Ing. Zdeňka Zaimlová
e-mail: zaiml.zdenka@centrum.cz
tel.: 387 331 963, 607 986 303
Markéta Štrauchová
e-mail: strauchovka@seznam.cz
tel.: 387 331 296, 723 558 984
Výstaviště – soutěže: Výstaviště Budějovice a. s.
Bc. Lucie Motejlová
e-mail: motejlova@vcb.cz
tel.: 387 714 202, 602 518 997
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Závazná přihláška ubytování a stravování – VOLBA 1
Ubytování a stravování zajištěné SŠ OSaP a VOŠ ve vlastních prostorách školy.
Ubytování: Vlastní ubytovací zařízení SŠ OSaP a VOŠ, (vzdálenost cca 6 km od místa
konání soutěže ve dvou objektech domovů mládeže, vše v dosahu MHD).
Dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením v patře.
Pro zájemce bude zajištěna přeprava účastníků k výstavišti – před zahájením
soutěží a po konání soutěží (přepravu zajistí a uhradí organizátoři).
– 210 Kč (včetně DPH).
Cena:
1 osoba na noc / den žáci
1 osoba na noc / den dospělý – 240 Kč (včetně DPH).
Stravování: Stravovací zařízení SŠ OSaP a VOŠ v místě ubytování účastníků.
Zde budou zajištěny snídaně a večeře.
Obědy lze zakoupit dle vlastního výběru stravovacího zařízení přímo v areálu
Výstaviště České Budějovice, a. s. nebo v okolí (např. Tesco).
Ceny:
Snídaně: 45 Kč (včetně DPH) / osoba. Večeře: 65 Kč (včetně DPH) / osoba.
Platby:
Faktury budou zaslány do 10. 10. 2012, termín splatnosti do 26. 10. 2012
Tato objednávka je závazná. Škola nebude reagovat na případné změny ve stravování
a ubytování.

Objednávka ubytování a stravování (SŠ OSaP a VOŠ)
STRAVOVÁNÍ
Počet žáků
Večeře 21. 11.

Večeře 20. 11.

Snídaně 21. 11.

Snídaně 22. 11.

Večeře 20. 11.

Počet pedagogických pracovníků a ostatních účastníků
Snídaně 21. 11.
Večeře 21. 11.
Snídaně 22. 11.
UBYTOVÁNÍ
Počet žáků
20. 11.

Chlapci:
Děvčata:
Muži:
Ženy:

21. 11.

Chlapci:
Děvčata:
Počet pedagogických pracovníků a ostatních účastníků
Muži:
Ženy:
Razítko a podpis ředitele školy:

Zájem o přepravu mezi místem ubytování a místem konání soutěží (hradí organizátor).
21. 11. ráno

21. 11. večer

Počet žáků
Počet pedagogů

5

22. 11. ráno

Závazná přihláška ubytování a stravování – VOLBA 2
Ubytování:

Adresa:
Cena:

Hotel Garni se nachází 3 minuty chůze od samotného centra Českých
Budějovic. Kousek od vlakového nádraží, s perfektní dostupností díky MHD
kamkoliv po ČB. Hotel má k dispozici nově zrekonstruované pokoje a je zde
možnost objednat jak dvoulůžkové, tak i třílůžkové pokoje. Pokoje mají vlastní
WC a sprchový kout. Na každém pokoji funguje bezplatná wi-fi a k vybavení
patří i televize. Hotel má vlastní prostorné parkoviště.
Více informací naleznete na www.hotelgarnicb.cz
Hotel Garni, Žižkova 1321/1, České Budějovice
1 osoba – 250 Kč (včetně DPH).

Objednávka ubytování
(21. 11. – 23. 11. 2012)

Škola:........................................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................................
Telefon/fax: ..............................................................................................................................
Kontaktní osoba: .....................................................................................................................
IČ: ............................................................

DIČ: ..................................................................

Banka / č. účtu: .........................................................................................................................
Objednávám pokoj: dvoulůžkový – počet: .................. třílůžkový – počet: .........................
Termín

Muži

Datum: .....................................................

Ženy

Dívky

Chlapci

razítko, podpis: .................................................

Objednávku zašlete na Hotel Garni, e-mail: recepce.cb@volny.cz (předmět e-mailu: Vzdělání a
řemeslo), tel.: 389 007 351. Platba v hotovosti při příjezdu na místě.
Tato objednávka je závazná. Ubytování zrušené po termínu 27. 9. 2011 bude pokutováno
100% storno poplatkem!
Hotel Garni zajišťuje možnost stravování:

Snídaně formou bufetu: od 07:00 do 9:00 h, cena – 50 Kč (vč. DPH)
Večeře s nápojem:
od 19:00 do 20:00 h, cena – 80 Kč (vč. DPH)
6

Stravování je zajištěno na Výstavišti České Budějovice
v patře nad pavilonem F1.
Snídaně formou bufetu: od 08:00 do 10:00 h,
Oběd:
od 11:00 do 14:00 h,
Večeře s nápojem:
od 16:30 do 17:30 h,

cena – 44 Kč (bez DPH)
cena – 70 Kč (bez DPH)
cena – 60 Kč (bez DPH)

Objednávka stravování
(21. 11. – 23. 11. 2012)

Škola:........................................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................................
Telefon/fax: ..............................................................................................................................
Kontaktní osoba: .....................................................................................................................
IČ: ............................................................

DIČ: ..................................................................

Banka / č. účtu: .........................................................................................................................

Termín

Snídaně
dospělí / žáci

Oběd
dospělí / žáci

Večeře
dospělí / žáci

19. 11.
20. 11.
21. 11.
22. 11.
23. 11.

Datum: .....................................................

razítko, podpis: .................................................

Objednávku zašlete na Výstaviště České Budějovice a. s. (Husova 523, 370 21 České Budějovice,
tel.: 387 714 202, fax: 387 714 263, e-mail: motejlova@vcb.cz).
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AR JUNIOR 2012
v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012

ČASOVÝ HARMONOGRAM
VS

Výkladní skříň

21. 11. 2012

M
P
PG
DB
KZ
DP

Maketa VS
Plakát
Počítačová grafika
Dárkové balení
Kresba zátiší
Drátěný program

22. 11. 2012
21. 11. 2012
21. 11. 2012
21. 11. 2012
21. 11. 2012
21. 11. 2012
21. 11. 2012

příprava
vlastní realizace
dokončení práce
předání a umístění prací
předání a umístění prací
předání a umístění prací
vlastní soutěž
vlastní soutěž
vlastní soutěž

Š
Ú

Špendlení
Úprava stolu

22. 11. 2012
21. 11. 2012

vlastní soutěž
vlastní soutěž

11:00 h – 13:00 h
15:00 h – 17:00 h
9:00 h – 11:00 h
do 13:00 h
do 13:00 h
do 13:00 h
14:00 h – 16:00 h
14:00 h – 17:00 h
11:00 h – 13:00 h
15:00 h – 17:00 h
9:00 h – 11:00 h
11:00 h – 14:00 h

21. listopadu 2012

do 10:00 h
10:00 h
10:30 h – 11:00 h
11:00 h – 13:00 h
11:30 h – 14:00 h
14:00 h – 17:00 h
17:30 h
20:00 h

příjezd, registrace
slavnostní zahájení
ustanovení hodnotící komise obor AR – dospělí
první část soutěžních úkolů
čas pro oběd
druhá část soutěžních úkolů
přesun účastníků do místa ubytování a večeře
večerní program

22. listopadu 2012

07:00 h – 09:00 h
09:00 h – 09:30 h
09:00 h – 11:00 h
09:00 h – 11:00 h
11:00 h – 13:00 h
12:00 h – 13:00 h
13:00 h

snídaně, přesun účastníků na soutěž
ustanovení hodnotící komise obor AR – žáci
dokončení aranžování výkladních skříní
JEDNÁNÍ SDRUŽENÍ ARANŽÉRŮ
zpracování výsledků soutěže
čas pro oběd
slavnostní vyhlášení výsledků,
předávání cen

Po slavnostním ukončení demontáž a balení exponátů
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AR JUNIOR 2012

v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012

STANOVENÉ SOUTĚŽE
VS

Výkladní skříň – téma: „Masopust“ – povinná disciplína

Kategorie A

Výkladní skříň bude mít bílý podklad, soutěžící si ji mohou tapetovat, natírat. Bude
vypracováno libreto, scénář, barevný návrh formátu A3 ručně nebo formát A4 na PC.
Potřebný materiál pro aranžování si každý soutěžící zajistí sám včetně dekorace zboží.
Každá škola zajistí sama osvětlení a prodlužovací kabel.
Doba práce u výlohy celkem 6 hodin (2 hodiny příprava, 4 hodiny vlastní aranžování).
Rozměry: šířka x výška x hloubka: 200 x 200 x 120 cm, sokl cca 30 – 50 cm, roštový strop.
Maximální počet za školu – 1 výloha.
M

Maketa VS – téma: „Propagace Kraje“

Kategorie A

Rozměry makety: šířka x výška x hloubka cca 70 x 50 x 30 cm (odchylka – tolerance
do 5 cm). Bude vypracováno libreto, scénář, barevný návrh formátu A3 ručně a formát
A4 na PC (oba návrhy jsou povinné). Osvětlení a prodlužovací kabel si každá škola
zajistí sama.
Makety budou přivezeny již hotové.
Maximální počet za školu – 2 makety.
P

Plakát – téma: „Filmový festival“

Kategorie A

Formát A2, jiné formáty budou diskvalifikovány.
Tvorba plakátu libovolnou technikou v jakémkoliv barevném provedení, čistě ruční
práce, včetně provedeného textu (mimo fotografie). Možno zpracovat na výšku i šířku
formátu.
Práce budou přivezeny již hotové.
Maximální počet za školu – 3 kusy.
PG

Počítačová grafika – téma: „Etiketa na energetický nápoj“

Kategorie A

Etiketa – provedení na formát A4 + také nalepena na zboží (láhev, plechovka či
krabice).
Práce budou přivezeny již hotové.
Maximální počet za školu – 2 soutěžící (4 kusy).
Ú

Úprava stolu pro dvě osoby – téma: „Oslava mého hobby“

Kategorie A

K úpravě je možné použít libovolnou dekoraci i květiny.
Nutný materiál si každý soutěžící zajistí sám. K dispozici budou čtvercové stolky
o rozměru 80 x 80 cm, dvě židle, to vše umístěné v boxu (podobně jako v loňském roce).
Doba práce 3 hodiny.
Maximální počet za školu – 2 soutěžící.

9

KZ

Kresba – téma: „Zátiší“ – Květinové aranžmá

Kategorie A

Čtvrtku formátu A3 a uhel obdrží každý soutěžící na místě.
Doba práce 3 hodiny.
Maximální počet za školu – 2 soutěžící.
DP

Drátěný program – téma: „Retro“ – aranžování metrového textilu

Kategorie A

Vlastní drátěný program. Zboží, které se váže k tématu, dekorace, přídavné prvky.
Každý soutěžící si sám zajistí materiál, bodové osvětlení a prodlužovací kabely.
Při montáži drátěného programu je možná pomoc dospělých pracovníků.
Doba práce 4 hodiny.
Maximální počet za školu – 2 soutěžící.
Š

Špendlení na živý model – téma: „Crazy móda“

Kategorie A

Provedení nejméně z 3 kusů látek, doplňky – obuv, kabelka, vhodné líčení, úprava
účesu. Nutný materiál a model si každý soutěžící zajistí sám.
Model bude předveden v pohybu na předváděcím molu.
Doba práce 3 hodiny (1 hodina vlastní líčení a účes, 2 hodiny špendlení).
Maximální počet za školu – 2 soutěžící.
DB

Dárkové balení – téma: „Balení krabice“

Kategorie A

Rozměr krabice délka 25 cm, šířka 17,5 cm, hloubka 10 cm.
Veškerý potřebný balicí materiál a krabici obdrží soutěžící na místě.
Soutěžící si přiveze s sebou potřebné nářadí, prodlužovací šňůru na tavnou pistoli.
Realizace balení a zhotovení zabalení krabice bude provedeno na místě.
Doba práce 2 hodiny.
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AR JUNIOR 2012

v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA SOUTĚŽÍ
pro vyúčtování startovného
Název školy:
(dle zřizovací listiny)
Adresa školy:
IČ:
DIČ:
E-mail kontaktní osoby:
Telefon kontaktní osoby:

Fax:

SOUTĚŽE
Počet
soutěžících
VS
M
P
PG
Ú
KZ
DP
Š
DB

Výkladní skříň
Maketa VS
Plakát
Počítačová grafika
Úprava stolu pro dvě osoby
Kresba zátiší
Drátěný program
Špendlení na živý model
Dárkové balení

Razítko a podpis ředitele školy:
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prací

AR JUNIOR 2012

v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA SOUTĚŽÍCÍCH
pro startovní listiny
Jméno

Příjmení

VS
M

P

PG
Ú
KZ
DP
Š
DB

Nominovaní hodnotitelé
Titul, jméno a příjmení hodnotitele:
Hodnotitel – komise dospělí:

Počet let praxe v oboru:

Hodnotitel – komise žáci:

Ročník:

Razítko a podpis ředitele školy:
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