CONCURS DE DECORACIÓ I AMBIENTACIÓ DE CARRERS- NADAL 2018
Definició i objecte
Amb motiu de l'arribada del Nadal, la Regidoria de Cultura i Participació Ciutadana de
l'Ajuntament de Riudarenes, convoca un concurs de decoració i ambientació de
carrers dirigit al veïns i als comerços i establiments de la localitat oberts al públic.
El concurs vol premiar els treballs que donen ambientació nadalenca als nostres
carrers mitjançant l'engalanament de façanes i balcons i la decoració dels aparadors
dels establiments, que aportaran una imatge lligada a les festes així com una bona
imatge comercial de la ciutat.
Es plantegen 2 modalitats:
A) CONCURS D'ENGALANAMENT DE BALCONS I FAÇANES (NO COMERCIALS)
B) CONCURS D'APARADORS COMERCIALS.
A) CONCURS D'ENGALANAMENT DE BALCONS I FAÇANES (NO COMERCIALS)
1. Definició i objecte.
Premiar l'engalanament i animació de façanes (portals, finestres, balcons...) al poble
de Riudarenes (excepte aparadors comercials o establiments amb activitat
econòmica) en l'època de les festes de Nadal.
2. Requisits per participar al concurs i optar al premi.
Podrà participar qualsevol veí de la localitat que engalani la seva vivenda amb motius
nadalencs. Material: lliure. A més, s'haurà d'emplenar la inscripció prèvia i mantenir la
decoració des del dia 22 de desembre fins el dia 6 de gener.
3. Data d'inscripció.
Des del 10 al 23 de desembre a l'Ajuntament de Riudarenes. La inscripció és gratuïta.
4. Import total dels premis.
S'estableixen els següents premis:
1r premi
2n premi

10 vals

150€ + 2 entrades reservades pel concert
NEW ORLEANS HORNY GATORS
75€ + 2 entrades reservades pel concert
NEW ORLEANS HORNY GATORS
20€ *

*Els vals regal s’atorgaran per ordre de puntuació a partir de la tercera posició i seran
per gastar en els establiments i comerços del municipi.
*El concert de música de NEW ORLEANS HORNY GATORS és el dia 29 de
desembre.
5. Jurat i criteris d'adjudicació dels premis.
Tres persones lligades al món de la imatge, publicitat o disseny, designades per
l'alcaldia. Actuarà de secretari: el secretari general de l'Ajuntament o persona en qui
delegui.
6. Tramitació i lliurament dels premis.
El resultat del concurs es justificarà documentalment mitjançant l'acta del resultat,
que firmaran les persones integrants del jurat presents en la visita que es realitzi als
domicilis inscrits.
L'Ajuntament de Riudarenes donarà difusió del resultat del concurs així com inclourà
les imatges de les façanes premiades en la pàgina web municipal.
7. Acceptació de les bases.
Les persones participants accepten expressament aquestes bases, així com el
resultat de les votacions i deliberacions del jurat, que seran inapel·lables.
Els premis podran declarar-se deserts si el jurat ho considera oportú.
L'Ajuntament es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en
aquestes bases.
B) CONCURS D'APARADORS COMERCIALS
1. Definició i objecte.
Premiar la decoració, ambientació festiva i atracció comercial d'aparadors o
establiments amb activitat econòmica, oberts al públic i que disposen d'aparador a
peu de carrer en l'època de Nadal.
2. Requisits per participar al concurs i optar al premi.
Podran participar tots els establiments comercials i de serveis del poble de
Riudarenes que s'hagin inscrit al concurs i, efectivament, decorin el seu aparador amb
motiu de l'arribada del Nadal i Cap d'Any a més de mantenir la decoració des del dia
22 de desembre fins al dia 6 de gener.
3. El tema a desenvolupar és l'ambientació a peu de carrer.

4. Termini de presentació de sol·licituds.
Del 10 al 2 3 de desembre en el registre de l'Ajuntament de Riudarenes, segons el
formulari oficial. La inscripció és gratuïta
5. La composició del jurat serà la següent:
Tres persones lligades al món de la imatge, publicitat o disseny.
Actuarà de secretari: el secretari general de l'Ajuntament o persona en qui delegui.
El jurat passarà pels comerços per tal de veure els aparadors dels participants i
puntuar-los tenint en compte aspectes com el treball de confecció de l'aparador, la
qualitat estètica, una imatge comercial atractiva, l'originalitat i l'impacte visual quant a
ambientació del carrer on s'ubica.
6. S'estableix un premi de 100 euros pel guanyador.
A més, l'Ajuntament de Riudarenes donarà difusió del resultat del concurs així com
inclourà les imatges dels aparadors premiats en la pàgina web municipal.
7. Tramitació i lliurament de premis.
El resultat del concurs es justificarà documentalment mitjançant l'acta del resultat, que
firmaran els integrants del jurat presents en la visita que es realitzi als comerços
inscrits.
8. Acceptació de les bases.
Els establiments participants accepten expressament aquestes bases, així com el
resultat de les votacions i deliberacions del jurat, que seran inapel·lables. Els premis
podran declarar-se deserts si el jurat ho considera oportú. L'Ajuntament es reserva el
dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.
Difusió del funcionament del concurs.
L'Ajuntament de Riudarenes donarà difusió i convidarà als ciutadans a visitar els
establiments. El comerç participant col·locarà una targeta de participació en un lloc
visible de l'aparador (aquesta targeta s'obtindrà en el moment de la inscripció).
L'Ajuntament de Riudarenes es reserva el dret de difondre les imatges dels
guanyadors per poder utilitzar-les en posteriors campanyes de promoció comercial.
Jordi Gironès i Pasolas
L’alcalde

