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ODJEL ZA ORGANIZACIJU RADA CEHOVA 

Broj: 16-775-4246-80-2013 
Zagreb, 5. srpnja 2013. 

 

 Područne obrtničke komore 

 Udruženja obrtnika 

 Cvjećarima, floristima, svim zainteresiranim 
 

Predmet: Poziv na Europsko prvenstvo mladih florista – „EUROFLEURS 2013.“, 
informacije, program 

 

Hrvatska i grad Split imaju čast biti domaćinom ovogodišnjeg Europskog prvenstva 
mladih florista – „EUROFLEURS 2013“, koje će se održati od 4. do 8. rujna 2013. na tri 
lokacije u Splitu: Dioklecijanovi podrumi, na splitskoj Rivi i u Galeriji Meštrović. 

 
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane obrtnike, posjetitelje, zaljubljenike u cvijeće i 

ljepotu cvijeća, da dođu u Split  i posjete 38. Praznik cvijeća te svjedoče radovima mladih 
i kreativnih europskih florista  

Preporučujemo i pozivamo POK-ove i UO-a da u okviru svojih mogućnosti i interesa 
naših članova, organiziraju posjet ovoj manifestaciji u Splitu. 

Smještaj i prijevoz potrebno je osigurati i organizirati na razini POK-ova ili UO-a, 
ovisno o interesu i dogovoru. 

 
Organizatori ovogodišnje manifestacije su Hrvatska obrtnička komora, Sekcija 

cvjećara uz potporu Područne obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije, grada 
Splita, Turističke zajednice grada Splita i komunalnog poduzeća Parkovi i nasadi. 

 
Europsko prvenstvo mladih florista (EUROFLEURS) organizirat će se po uputama i 

pravilima Europske federacije profesionalnih florista FLORINT, čija je članica Sekcija 
cvjećara Hrvatske obrtničke komore od 2007. godine.  

Sve natjecateljske kategorije jasno su propisane i zadane od strane FLORINT-
a. Natjecanje je podijeljeno u 6 natjecateljskih kategorija. 

 Zadatak 1: „Jedna od europskih zvjezdica“ 

 Zadatak 2: „Gozba za Dioklecijana i Prisku“ 

 Zadatak 3: „Jadransko vjenčanje/ Miljenko i Dobrila“ 

 Zadatak 4: „Čarobna Hrvatska“. 

 Zadatak 5: „Popejina haljina za bal“ 

 Zadatak 6: „Zadatak iznenađenja“  
 

Za vrijeme održavanja Europskog prvenstva, u Dioklecijanovim podrumima posjetitelji 
će imati priliku vidjeti podrume u cijelosti prekrivene i ukrašene cvijećem, budući da će se 
u tom terminu održavati i tradicionalni 38. Praznik cvijeća. Tako će posjetitelji imati priliku 
vidjeti radove ponajboljih mladih florista iz Europe, ali i radove, instalacije i kreacije 
domaćih cvjećara, florista i uzgajivača cvijeća i sadnica s područja Splita i okolice.  
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PROGRAM DOGAĐANJA  

 
5. rujna 2013. (četvrtak) 

 Tijekom dana natjecatelji će raditi dvije teme i to zadatak 1. „Jedna od europskih 
zvjezdica“ i zadatak 2. „Stol za dvoje/Gozba za Dioklecijana i Prisku“.   

 Od 18:15 – 19:15 sati – svečano otvaranje Europskog prvenstva mladih florista 
(EUROFLEURS 2013.) na Peristilu.  

 Od 20:30 sati posjetitelji mogu razgledati radove na temu „Jedna od europskih 
zvjezdica“ u Dioklecijanovim podrumima.  

6. rujna 2013. (petak) 

 Od 12:00 – 20:00 sati u Dioklecijanovim podrumima natjecatelji mogu razgledati radove 
na temu „Jedna od europskih zvjezdica i „Stol za dvoje/Gozba za Dioklecijana i Prisku“.   

 Od 15:00 – 20:00 sati u Dioklecijanovim podrumima natjecatelji mogu razgledati radove 
na temu „Jadransko vjenčanje/ Miljenko i Dobrila. 

 Od 17:00 – 19:00 sati na Rivi posjetitelji imaju priliku javno promatrati natjecatelje za 

vrijeme rada na natjecateljskoj kategoriji 4. „Magična Hrvatska“.  

7. rujna 2013. (subota) 

 Slobodno prijepodne. Mogućnost razgleda Splita te razgledavanja radova u 
Dioklecijanovim podrumima i na Rivi.  

 Od 18:30 – 19:00 sati – dolazak na završnu/svečanu večer u Galeriji Meštrović. 

 Od 19:00 – 24:00 sata – program završne svečanosti i predstavljanje natjecateljskih 
radova „Popejina haljina za bal“ i „Zadatak iznenađenja“. 

8. rujna 2013. (nedjelja) 

 Mogućnost razgledavanja svih natjecateljskih radova u Dioklecijanovim podrumima te 
izložbe praznika cvijeća.  

 
Pozivamo vas da prisustvujete svečanoj ceremoniji otvaranja „EUROFLEURS 2013.“ koja 

će se održati 5. rujna 2013. godine na Peristilu s početkom u 18:15 sati, kao i na gala večer i 
ceremoniju proglašenja pobjednika 7. rujna 2013. godine u Galeriji Meštrović s početkom u 
19.00 sati. Cijela gala večer bit će popraćena zvucima dalmatinske pjesme u izvedbi naših 
klapa, popratnim programom, kao i bogatom gastronomskom ponudom tradicionalne 
dalmatinske kuhinje. 

Ulaznice za Dioklecijanove podrume moći će se kupiti u samim podrumima na licu mjesta, 
po cijeni od 30 kn.     

Ulaznice za završnu svečanu/gala večer mogu se kupiti po cijeni od 35 EUR u kunskoj 
protuvrijednosti, uplatom na žiro račun pri Splitskoj banci 2330003-1552587994, IBAN: 
HR8723300031552587994. Ako ulaznice za svečanu naručite i unaprijed platite, cijena je 35 
EUR-a, dok će na licu mjesta biti 50 EUR-a.  

Za sve informacije, predbilježbe za svečanu gala večeru te druge upite možete se obratiti 
na cehovi@hok.hr i floristi@hok.hr.   

 
U duhu proslave punopravnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji, za vrijeme trajanja 

turističke sezone, kroz ljepotu cvijeća, toplu gostoljubivost grada domaćina, kulturnu baštinu i 
prirodne ljepote vjerujemo da ćemo ovu manifestaciju učiniti nezaboravnom. 
 

Detaljnije informacije, novosti i sl. možete pronaći na internetskoj stranici manifestacije 
http://eurofleurs2013.hok.hr/.  

 
S poštovanjem, 

Glavna tajnica  
Hrvatske obrtničke komore   

Violeta Jelić, prof. 
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