
Comunicado

Relativamente ao Congresso Nacional de Bonsai que se aproxima a passos largos

cumpre-nos informar o seguinte:

• As composições a integrarem a exposição devem ser indicadas

impreterivelmente até ao dia 15 de outubro de 2018, com indicação da área

necessária.

• Atendendo a que, na presente edição, os três primeiros classificados têm

prémios pecuniários, os membros da federação têm que ter as suas

quotizações atualizadas, à hora da inauguração do Congresso, para que os

seus concorrentes possam beneficiar do prémio.

• A classificação será da exclusiva responsabilidade do artista convidado Sr.

Jordi Ugena.

• Serão classificados os cinco melhores.

• Os prémios pecuniários serão de € 200,00 – duzentos euros para o 1º

classificado, mais troféu e certificado; € 100,00 – cem euros para o 2º

classificado, mais troféu e certificado; € 50,00 – cinquenta euros para o 3º

classificado, mais troféu e certificado; certificado para os 4º e 5 classificados.

/*/

Para o concurso Novo Talento, os membros da FPB poderão indicar os

intervenientes até ao dia 15 de outubro de 2018.

Os participantes deverão fazer-se acompanhar de todo o material, ferramentas,

arame, etc. que acharem necessário para intervencionarem uma árvore.
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/*/

Para a participação no Workshop a ser ministrado pelo Sr. Jordi Ugena, os

interessados deverão fazer chegar à organização a sua intenção de participarem.

A sua participação terá como contrapartida a entrega de € 50,00 – cinquenta euros

devendo fazer-se acompanhar de material vegetal para trabalhar, ferramentas, arame e

outros utensílios que ache pertinente para o efeito.

O Workshop terá um número máximo de 10 participantes que serão escolhidos

acolhidos mediante reserva entrega de comprovativo do pagamento.

/*/

O jantar de convívio onde se irá proceder à entrega dos prémios terá um custo por

pessoa de € 15.00 – quinze euros por pessoa, sendo que a reserva da mesma deverá

ocorrer até ao dia 1 de novembro de 2018.

/*/

Atento a que o dia 1 de novembro é feriado e poderá facilitar a entrega dos

exemplares a expor no congresso, a organização oferece-se para, caso o desejem,

receberem e responsabilizarem-se por eles até à altura da montagem na exposição, bem

como à sua manutenção após o evento, se assim for necessário.

Com os votos de uma boa preparação para o Congresso

Setúbal, 10/09/2018

José Machado
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