Välkommen att tävla i
SM i Konstinramning 5 februari 2016!
Tu Fru , Friska Fläktar, Salta Ka en, Viol, Zig Zag - listan kan göras lång.
Alla har vi väl en rela on ll table asken och minns första gången man fick
smaka på det söta innehållet. Den klassiska table asken lanserades redan 1946.
Utmaningen i 2016 års SM är alltså a rama in en eller flera table askar
från valfri ”godisleverantör”. Läs mer i tävlingsreglerna!
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Tävlingen arrangeras den 5 februari 2016 i samband med branschträﬀen Glasdagen på nya Quality Hotel
Globe i Stockholm. På Glasdagen samlas GBFs medlemsföretag inom alla verksamhetsområden för a
lyssna på spännande föredrag samt diskutera bransch- och fram dsfrågor. Under dagen kommer
deltagarna a få llfälle a rösta på sin favorit bland SM-tävlingsbidragen - Publikens Favorit 2016.
En proﬀsjury kommer a utse Svensk Mästare i KonsƟnramning 2016. Prisutdelning i de båda
tävlingskategorierna förrä as under den avslutande middagen på Quality Globe Hotel.

Tävlingsregler SM i Kons nramning 2016


Alla kons nramare som är verksamma i Sverige
är välkomna a delta i tävlingen.



Anmälningsavgi SM i Kons nramning 2016:
250 kr för GBF-medlem
500 kr för icke-medlem



Tävlingsbidraget ska vara en inramning av en eller
flera table askar från valfri ”godisleverantör”.



Det förenade yƩermåƩet på tävlingsbidraget
får högst vara 100 cm.



Informa on om vem som gjort inramningen llsammans med innehållsdeklara on, läggs i e
kuvert som fästs på baksidan av inramningen.





Tävlingsbidragen skickas eller lämnas in ll
Glasbranschföreningens kansli senast kl 15.00
fredag 29 januari 2016 ll:
Postadress: Box 16286, 103 25 Stockholm
Lev adress: Skeppsbron 40, 111 30 Stockholm
OBS! Alla tävlanden tar själva med sig sina bidrag
e er prisutdelningen som förrä as 5 feb, under
Glasdagens middag på Quality Globe Hotel!

 Anmälan

om deltagande i SM 2016 görs med
bifogad blanke senast 18 december!

De a händer på Glasdagen 5 feb 2016
Glasdagen inleds med e gemensamt pass för samtliga medlemsföretag, då bl a Carola Lemne, VD förSvenskt Näringsliv, medverkar.
E er lunchen har de olika grupperna/verksamhetsområdena egna program. Inramningsgruppens
e ermiddag kommer a innehålla förelläsningar om
foto - trycktekniker och hur man hanterar/ramar in
fotografier.
E ermiddagen avslutas med en gemensam programpunkt - då Per Johansson från Glada Hudikgänget
intar scenen.
Däre er vidtar mingel inför middagen som börjar kl
19.30. Under middagen förrä as bl a prisutdelning
i SM i Kons nramning. Högklassig underhållning
utlovas!
Läs mer i inbjudan ll Glasdagen 2016 som sänds ut i
slutet av november.

Deltagarkostnad Glasdagen 2016 - Anmälan

Y erligare informa on

Medlem i GBF
Dag: 1 650:- ex moms Middag 950:- ex moms
Ej medlem i GBF (från kl 13.00)
Dag: 1 650:- ex moms Middag: 1 300:- ex moms

För frågor om SM i Kons nramning är du välkommen a kontakta Anne Sahlgren
tel: 08-453 90 75
e-post: anne@gbf.se

Ny för i år är a anmälan om deltagande på Glasdagen görs via en webbsida. Mer info om hur de a
går ll kommer i Glasdagsinbjudan!

Välkommen med din anmälan till SM!
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Härmed anmäler jag/vi mig/oss ll SM i Kons nramning 2016 på Glasdagen i Stockholm
Namn

Namn

Namn

Namn

Medl nr

Företagets namn

Utdelningsadress

Postnr

Telefon

Ort

E-post

Anmälan skickas eller mejlas ll:
Glasbranschföreningen/Inramningsgruppen
Box 16286
103 25 STOCKHOLM
e-post: anne@gbf.se

Senaste anmälningsdag 18 december 2015!

