
1r. CONCURS D’AMBIENTACIO NADALENCA EN
ESTABLIMENTS COMERCIALS DE SANT FELIU
DE GUÍXOLS.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, mitjançant la
Regidoria d’Activitat econòmica i projectes
estratègics, convoca la primera edició del Concurs de
comerços, bars i restaurants ambientats per una
festa tant assenyalada com és el Nadal.

Les presents bases contenen els requisits que
hauran de complir els participants en el I Concurs
d’establiments comercials de decoració nadalenca
2017-2018.

Bases:
1. Participants
Existeix una única categoria:
1.- Categoria de decoració: ornamentació del local i/o
l’aparador. També es tindrà en compte en la
valoració les disfresses, la música i qualsevol altre
detall que resalti el conjunt.

Tots els concursants hauran d’estar decorats o
ambientats des del divendres 15 de desembre fins el
dissabte 6 de gener de 2018.
Es tractarà sempre d’establiments oberts al públic del
terme municipal de Sant Feliu de Guíxols.
Perquè el concurs tingui validesa s’hauran de

presentar, com a mínim, 10 establiments.

2. Tema
El tema de l’ambientació i la decoració és el Nadal, i
tot el relacionat amb aquest.

3. Inscripció
La inscripció al concurs serà gratuïta i s’ha de
formalitzar mitjançant el formulari disponible a
www.guixols.cat, a la seu electrónica. El període
d’inscripció estarà obert des del 20 de noviembre al
11 de desembre de 2017, ambdós inclosos. Més
informació al 972 32 70 33, de 8 a 15 h. o al correu
electrònic industria@guixols.cat.

4. Visita als locals:
El jurat passarà a visitar tots els locals inscrits abans
del dia 20 de desembre.

5. Criteris de valoració i veredicte
La puntuació serà de l’1 al 10 i es valoraran:
- L’originalitat, la creativitat, la decoració de l’entrada
del local, les disfresses del personal de l’establiment,
la música i en general el resultat visual final i l’esforç
en la creació.
Les deliberacions del jurat seran secretes i
inapel.lables.

6. Jurat
El jurat estarà composat per professionals de la
decoració, del disseny gràfic, de la fotografia, i
professions relacionades i per experts en matèria de
disseny i decoració.
La persona que exerceixi les funcions de secretaria
n’estendrà acta del veredicte del jurat.
La composició del jurat podrà modificar-se si hi ha
causes justificades per fer-ho.

6. Comunicació
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es compromet
a publicitar a la seva plana web el llistat de
participants al concurs, al igual que diferents mitjants
de comunicació local i xarxes socials.

7. Premis
El concurs tindrà:
1r. Premi per la millor decoració: 500 €
2n. Premi per la millor decoració: 250 €
3r. Premi per la millor decoració: 100 €

El nom del guanyador de cada categoria es farà
públic el dia 29 de desembre i es lliurarà
posteriorment.

* El jurat podrà declarar desert qualssevol dels
premis.

8.- La participació al concurs suposa la plena
acceptació d’aquestes bases, i la conformitat amb la
resolució del concurs respecte als premiats, i és
inapel.lable.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es reserva el dret de
resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es reserva el dret de les
imatges dels guanyadors per a poder utilitzar-les en posteriors
campanyes de promoció comercial.


