BASES DEL 1er CONCURS DE FINESTRES I BALCONS NADALENCS 2020
1.Objectiu
L´Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet vol fomentar la participació i col·laboració dels
veïns/es del Municipi en la decoració i il·luminació nadalenca, per fer més atractius i
acollidors els nostres carrers i places.
Amb l´ objectiu que “ Sallent llueixi per Nadal” també ajudarà a donar més vitalitat i
dinamisme a l´ activitat comercial durant la campanya de Nadal.
Per aquest motiu, l´àrea de Promoció Econòmica municipal organitza el 1er concurs de
decoració nadalenca de Balcons i finestres que es regirà per aquestes bases.
2. Participants
Les persones majors d´edat inscrites prèviament al concurs, que hagin decorat una finestra
o un balcó del seu immoble amb motius nadalencs, i que aquesta decoració sigui visible des
del carrer.
Tan sols es valorarà un balcó o una finestra, no tot un immoble o edifici.
3. Inscripcions i termini de presentació de sol·licituds
Les inscripcions són gratuïtes i s’han de formalitzar on line del 27 de novembre al 21 de
desembre de 2020 emplenant directament el formulari disponible a l´APP de Sallent , a la
web municipal, o al següent enllaç: INSCRIPCIÓ CONCURS FINESTRES I BALCONS 2020
Les persones que no disposin de mitjans telemàtics, poden trucar al telèfon 93 820 61 92
per a la inscripció.
No s’acceptarà cap sol·licitud que es presenti amb posterioritat a aquesta data.
Els participants hauran d´enviar una fotografia de la finestra o balcó decorat que ha de
concursar, en el moment de la inscripció junt amb el formulari o al whatsapp de comunicació
de l´Ajuntament de Sallent 674 91 97 79 , com a màxim fins el dia 21 de desembre de
2020.
4. Termini i Durada
Les finestres i balcons hauran d’estar decorats i visibles al públic, com a mínim, del 20 de
desembre de 2020 al 6 de gener de 2021.
5. Premis
El concurs premiarà tres balcons o finestres, amb els següents premis:
-

1r Premi: 160 euros en vals de compra per gastar al Comerç local i restauració.

-

2n Premi: 100 euros en vals de compra per gastar al Comerç local i restauració

-

3r Premi:

(1)
(1)
(1)

80 euros en vals de compra per gastar al Comerç local i restauració

(1) Cada premi s´entregarà dividit en vals de compra de 20,00 €

6. Jurat
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.
Els premis s’atorgaran per la decisió d’un Jurat format per:




Un membre d’una AASS de veïns
Un Tècnic/a de l’Ajuntament
La Regidora del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sallent

Les visites del Jurat als balcons i finestres es realitzarà entre els dies 22 de desembre de
2020 i el 3 de gener de 2021.
7. Criteris
El motiu i temàtica de la decoració serà exclusivament “El Nadal”.
La decoració dels balcons no ha de causar cap perill ni perjudici per les persones i els béns.
El jurat






valorarà les millors i més artístiques decoracions, destacant:
L’originalitat, la creativitat i la innovació
La qualitat artística, la composició i el treball de confecció
Harmonia
Il·luminació i ambientació
Adequació a la temàtica festiva

8. Veredicte i lliurament de premis
El veredicte del jurat i els resultats es faran públics el dia 4 de gener de 2021.
L’Ajuntament de Sallent farà difusió del resultat del concurs a través de la web municipal,
xarxes i la ràdio. A més, es lliurarà un distintiu per posar al balcó o finestra on es reconegui
el premi.
El lliurament dels premis es realitzarà els dies 7 i 8 de gener del 2021 de 09:00 h a
13:30 h a l’Edifici “El Salt”. L´Ajuntament es reserva el dret a alterar o modificar els dies o el
lloc d´aquesta entrega de premis, en compliment dels protocols per a la prevenció de la
covid-19.
9. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la
conformitat amb la resolució del jurat.
Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel jurat.
Sallent, novembre de 2020

