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Bases reguladores IV concurs de decoració
nadalenca d’aparadors
1. L’Ajuntament de Serra organitza, a través de les regidories de Promoció Cultural,
Festes i Comerç, el IV concurs de decoració

nadalenca d’aparadors adreçat al

comerç local.
2.

Podran participar tots els comerços de Serra que decoren el seu aparador amb
motius nadalencs.

3. Inscripcions. Per participar al IV Concurs de decoració nadalenca d’aparadors
s’haurà d’emplenar la fitxa d’inscripció que figura com a annex a les presents
bases i presentar-la, des del moment en què es publiquen les bases i

fins les

14.00 hores del 17 de desembre a les oficines de registre de l’Ajuntament de
Serra o a la seu electrònica.
4. Hi haurà un total de tres premis consistent en xec regal per a gastar al comerç
local i diploma de la següent manera:
Primer premi: xec regal de 50 € i diploma.
Segon premi: xec regal de 30 € i diploma.
Tercer premi: xec regal de 20 € i diploma.
Els premis tindran un mes de validesa a contar des del 5 de gener de 2022.
5. Els concursants han de facilitar l’accés als membres del jurat.
6. Es recomana, en cas d’usar llums, tenir en compte el criteri d’estalvi energètic i
utilizar il·luminació de baix consum.
7. La decoració dels aparadors haurà d’estar preparada al menys, des del dilluns 20
de desembre i fins al dijous 6 de gener.
8. El jurat estarà presidit per l’alcadessa de l’Ajuntament de Serra i per diversos
representants de l’Ajuntament i entitats del municipi. Cada membre del jurat
puntuarà l’aparador de l’u al deu. La suma de tots els punts rebuts donarà lloc als
guanyadors dels concursos.
9. La visita del jurat serà el 20 de desembre a partir de les 18.00 hores.
10. El jurat tindrà en compte els següents criteris:
Disseny estètic.
Destresa/dificultat.
Sostenibilitat. Estalvi energètic.
Originalitat.
11. El lliurament de premis es farà durant el període de Nadal.
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12. El veredicte del jurat és inapel·lable. El jurat podrà declarar dessert els premis, si
així ho estima oportú.
13. La participació en aquest concurs implica el coneixement i acceptació de les
bases.
Serra, 30 de novembre de 2021

FITXA D’INSCRIPCIÓ IV CONCURS DE DECORACIÓ DE DECORACIÓ
NADALENCA D’APARADORS
Nom: ____________________________________________
Cognoms: ________________________________________
DNI:_____________________________________________
Adreça:
__________________________________________________________
Telèfons

de

contacte:________________________________________________
Correu electrònic: ______________________________________________

SOL·LICITA
La seua inscripció al IV concurs de decoració nadalenca d’aparadors
organtizat per l’Ajuntament de Serra.

SIGNATURA
SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SERRA

