REGULAMENTO XVI EXPOSIÇÃO DE CAMÉLIAS|CELORICO DE BASTO

1 – A XVI Exposição – Concurso de Camélias de Celorico de Basto é extensiva a todas as
pessoas e entidades que se inscrevam e aceitem as normas do presente regulamento;
2 – A inscrição é gratuita e obrigatória.

3 – Os expositores deverão expor as camélias das 09h30 às 12h00 no dia 16 de Março
(Sábado), hora a partir da qual o recinto da exposição ficará vedado aos expositores e ao
público, para os trabalhos de classificação do júri.

4 - Por cada inscrição aceite será fornecida:
- uma mesa circular (1,20m de diâmetro) com base em relva para colocação das camélias;
- placa com n.º do expositor e cartões para identificação dos cultivares expostos;
- moldura com nome do expositor, colocada após a classificação do júri.

5 - Para atribuição dos prémios serão consideradas as seguintes categorias:

- Melhor Cultivar de Camélia de Origem Portuguesa| 1 Prémio
- Melhor Conjunto de Camélias | 1.º , 2.º e 3.º Prémio
- Prémio | Melhor Exemplar de C. Japonica
- Prémio | Melhor Exemplar de C. Reticulata
- Prémio | Melhor Exemplar de C. Híbrida
- Melhor Decoração de Mesa com Camélias | 1.º, 2.º e 3.º Prémio

5.1- Na categoria Melhor Decoração de Mesa com Camélias a base do critério de classificação será a
conceção artística da decoração que poderá contemplar elementos não naturais. A única flor
permitida é a camélia e não são permitidos elementos naturais que não sejam inerentes à camélia
(folhas, troncos, entre outros).

5.2 – Na categoria Melhor Conjunto de Camélias serão premiadas a diversidade, beleza e
qualidade das flores;

5.3 – O mesmo expositor pode concorrer a todas as categorias acima referidas.

6 – O Júri será constituído por três elementos. As suas decisões não têm recurso e poderá não
atribuir um ou mais prémios estabelecidos.

7 - A inauguração da Exposição e atribuição dos prémios aos concorrentes terão lugar às 15h00
do dia 17 de Março, junto á exposição no Jardim da Quinta do Prado.

8 – As inscrições deverão ser enviadas através do e-mail camelias.celoricobasto@gmail.com
até à data limite de 04 de março.

Roga-se aos expositores que, no dia 17 de Março, na medida do possível, substituam as flores
que possam ter sofrido degradação, contribuindo, assim, para a qualidade, frescura e beleza
das flores expostas.

Para esclarecimentos e informações por favor contactar:
Manuela Cunha | camelias.celoricobasto@gmail.com
Tfl

|255323340

Tlm.|962034552

