نادى البحرين للحدائق
المعرض السنوي للزهور و الخضروات
كتيب المسابقة  -مرفق 2019م
فئات  60-52و  ( 62صفحة  10في كتيب المسابقات )
52

جمال االبيض

تنسيق ال يزيد عرضه عن  90سم يعرض فى المزهرية او إناء حسب االختيار.
تستخدم ازهار بيضاء اللون

53

حدائق فرساى

تنسيق ال يزيد عرضه عن  70سم .
باستخدام مجموعة ملونة من الزهور الموسمية.
مع استخدام قطع فنية او استخدام مبتكر كوعاء للتنسيق.

54

تنسيق كوب الشاي

ان يكون التنسيق في كوب الشاي ال يزيد عرضه عن 50سم ،يمكن إدراج االكسسوارات.
يجب أن يستخدم الزهور المقطوفة.

55

احتفال الطبيعة

تنسيق يعكس رؤية الطبيعة ال يزيد عرضه عن  70سم بأستخدم ازهار،اوراق االشجار،
فروع وازهار مجففة وادخال اكسسورات طبيعية.

56

تنسيق زنابق في اوراق
النخيل

تنسيق ال يزيد عرضه عن  30سم و ارتفاعه عن  40سم .تتضمن مجموعة ملونة من
الزهور مع زنابق و اوراق النخيل.
سيوفر النادي خليفة مناسبة للتنسيق بعرض  35سم و ارتفاع  55سم.

57

لمعة البنفسجي و الذهبي

تنسيق جذاب بلون البفسجي في اى اناء
ال يزيد عرضه عن  30سم و ارتفاعه  40سم مع لمسات من العناصر الخضراء و
الذهبية الالمعة .استخدام اناء ذهبي اللون

58

عالم المراة

للمبتدئين فقط ،يقتصر على المشاركين الذين لم يسبق لهم الفوز في معارض سابقة ان ال
يزيد التنسيق عرضه عن  70سم .األبداع مطلوب في التنسيق.

59

التنسيق االخضر

استخدام عناصر طبيعية خضراء كاالغصان و التوليفات اليافعة وال يزيد عرضه عن
 40سم و ارتفاعه  30سم

60

صديقة البيئة

تنسيق تطبق فيه جميع مبادءى التصميم و لكن في ابعاد مصغرة (ينبغي ان يكون التنسيق
بحد اقصى 10سم اجمالي) اختيارك لالناء  ،يستخدم اوراق الخضراء و االزهار الطبيعية
الصغيرة.

62

ايكيبانا

تنسيق لمناسبات خاصة
«حفل الشاى»

كتيب  -جزء 6
فصول الطلبة
فئات  64و ( 65صفحة  14في كتيب المسابقات)
64

تنسيق في قارب

ارجو مالحظة كتيب المسابقات للتفاصيل اكثر من جزء .64أ ،ب ،ج ،د ،ه ،ذ ،و

65

تنسيق مجسم الدب

ارجو مالحظة كتيب المسابقات للتفاصيل اكثر من هذه الجزء

كتيب – جزء 7
حديقة المؤسسات التجارية7.3
فئة  ( 81صفحة  17في كتيب المسابقات)
81

أفضل عرض لحديقة
صديقة للبيئة

المسابقة مفتوحة للمطاعم و المقاهي مع حديقة داخلية و خارجية

كتيب جزء 9
تصوير الحدائق
فئة  ( 83صفحة  17في كتيب المسابقات)
83

صورة كاملة عن الحديقة – طلبة المدارس أ1.
صورة كاملة عن الحديقة – طلبة المدارس أ2.

الحياة الفطرية في تصميم الحديقة

صورة كاملة عن الحديقة  -للمحترفين أ3.
صورة مقربة – طلبة المدارس ب1.
صورة مقربة – للمبندئين ب2.
صورة مقربة  -للمحترفيين ب3.

النحلة على نبات في الحديقة

