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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, чe 35-то издание на Национална изложба
за цветя с международно участие ''ФЛОРА БУРГАС'' 2019 ще се проведе от 28.04. до
07.05.2019 г. включително, в Приморски парк – Бургас на територията на експозиционен
център Флора.
Изложението ще се разгърне по време на Великденските празници, а тема и
предизвикателство на „ФЛОРА БУРГАС“ 2019г. ще бъде идеята „ЦВЕТНО“. Това ще
бъде и обединяващото звено около, което ще работят участниците – флористи, фирми
производители и вносители на цветя, ландшафтни архитекти, професионалисти в
областта на цветното изкуство.
Традиционно, отправяме покана да се включите и в обявените конкурси. Към
конкурсите за най-добри аранжировки и експонати, оформление на щандове и
представяне на архитектурни елементи, тази година влиза и надпревара за гласовете на
посетителите.
Участието Ви в отделните конкурси, съгласно регламента, се заявява писмено с
попълване на заявка. Участниците сами аранжират своя кът и се задължават да носят
реквизит за него и материал за подмяна на отрязан цвят, с цел да се запази
първоначалната свежест на аранжировките до закриване на изложбата.
За право на участие в изложението се внася еднократна такса в размер на 150 лв. и
такса за – изложбена и/или търговска площ - 5 лв. /кв.м. на ден. Минималната
заявена изложбена площ не може да бъде по-малко от 5 кв.м, а търговската площ 2
кв.м. Сумите се внасят по сметка на Общинско предприятие ''Летен театър,
фестивали и концерти''. Сметка BG33SOMB91303143597200, BIC SOMBBGSFОбщинска банка АД, основание: Участие във ''Флора Бургас''2019г. в срок до
10.04.2019г.
Връчването на присъдените от журито награди ще се състои на допълнително
обявена дата, в Eкспозиционен център Флора Бургас.
Приложено Ви изпращаме регламент и заявка за участие. Крайният срок за подаване
на заявка с конкретно посочена от участника изложбена и търговска площ е 28.03.2019г.
на адрес: Община Бургас, ул. ''Александровска'' №26 или на електронен адрес:
flora_burgas@abv.bg . Крайното местоположение се оказва на изложителите след
съобразяване на общата постановка на изложението и разпределението на заявените
площи.
Лице за контакт Мирослава Аргирова, тел:0882121001.
Очакваме Ви на един от най-големите цветни празници в България!

