PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PROMOCIO ECONOMICA

Normes del concurs d’aparadors de Nadal
1. Objectiu i temàtica
L’Ajuntament d’Alella convoca aquest concurs per promocionar el teixit
econòmic i comercial del municipi i per potenciar la sensibilització de la població
vers la situació que ens trobem degut a la pandèmia. El concurs es realitza dins
del marc de les festes de Nadal.
Per tant, la temàtica del disseny d’aparadors estarà basada fonamentalment en
qualsevol dels aspectes representatius d’aquesta Festa.
2. Participants
Establiments sedentaris locals amb aparadors.
3. Terminis
Els establiments que vulguin participar al concurs hauran de fer la seva
inscripció des del dia 16 de novembre fins al 27 de novembre del 2020 a través
del web de l’Ajuntament: www.alella.cat/concursaparadors. El termini
d’exposició dels aparadors serà, com a mínim, 1 de desembre del 2020 fins al 6
de gener del 2021, ambdós inclosos. El jurat realitzarà la visita als comerços
abans del 4 de desembre. El veredicte del jurat es farà públic el dia 4 de
desembre a la plaça de l’ajuntament en l’acte de l’encesa de llums.
4. El jurat
El jurat estarà format per la regidora de Promoció econòmica, Emprenedoria i
Comerç, un membre de l’àrea de comunicació i un membre de l’àrea de festes
de l’Ajutament d’Alella, un/a representant de l’associació Alella comerç i un/a
professional del món del disseny o interiorista.
El jurat valorarà els aparadors dels establiments participants segons els
següents criteris i el seu barem de puntuació, que podrà sumar un màxim de 25
punts:
- Creativitat de la proposta (fins a 10 punts)
- Adequació a la temàtica festiva (fins a 5 punts)
- Presència del distintiu de la campanya Em quedo a Alella, Jo compro a Alella
(fins a 5 punts)
- Materials utilitzats (fins a 5 punts)
- Il·luminació (fins a 5 punts)

5. Veredicte
La selecció dels aparadors guanyadors es decidirà per la mitjana de les
puntuacions de tots els membres del jurat. Si algun membre del jurat no pot
assistir a la reunió de valoració perdrà el seu dret de veu i vot, en el cas que hi
hagi aparadors empatats en punts. El jurat podrà declarar desert algun premi
del concurs. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
6. Premis
Hi haurà tres premis atorgats pel jurat:
- Primer premi al millor aparador: 300 euros
- Segon premi al millor aparador: 200 euros
- Tercer premi al millor aparador: 100 euros
7. Drets d’autor
Les persones propietàries dels establiments guanyadors cediran a l’Ajuntament
d’Alella els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre la
imatge del seu aparador, el qual la utilitzarà per promoure la Festa de Nadal i
fer-ne publicitat en el format o el suport que consideri oportú.
8. Acceptació de bases
El fet de prendre part en aquest concurs implica l’acceptació de la totalitat
d’aquestes bases.
L’Ajuntament d’Alella es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís
una causa justificada.
Per a més informació: Regidoria de Promoció Econòmica, Emprenedoria i
Comerç
Oficina de Turisme – Riera Fosca, 2
Tel. 93 555 46 50
alella.emprenedoria@alella.cat
www.alella.cat
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