Àrea de #DeltebreProjecció
Acció comercial

BASES DEL 23è CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA 2020
L’Àrea d’Acció Comercial, convoca el 23è. CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA,
dins de la campanya de Nadal 2020, com una acció per a la promoció del comerç local i la
millora de la imatge del municipi.
Es tracta de la 23 ena edició d’un concurs que s’adreça a tots els comerciants i habitants
de Deltebre, que consta de les modalitats d’aparadors, decoració nadalenca de cases i
jardins, i millor betlem.
El concurs es regirà per les bases següents:
1.- Categories i participants:
Aparadors: Hi podran participar tots els comerciants amb establiment obert al municipi.
Cases i jardins: Obert a tot el poble.
Millor betlem: Obert a tot el poble.

2.- Temes:
Decoració nadalenca.

3.- Votació popular
El veredicte del concurs de totes les categories es decidirà mitjançant consulta popular per
mig de les xarxes socials de l’Ajuntament i de la web: Deltebre Participa
(http://deltebre.cat/deltebre-participa-2/), de manera que tothom podrà votar quin és el seu
aparador, casa i/o jardí i betlem preferit.
Les persones que votin cal que tinguin en compte els següents aspectes:
- Impacte comercial (comerços)/ Espectacularitat (cases i jardins i millor betlem)
- Qualitat artística i treball realitzat
- Originalitat
- Adequació a l’entorn
- Missatge

4.- Inscripcions
Seran gratuïtes i caldrà formalitzar-les abans del 9 de desembre, enviant un correu
electrònic a: acciocomercial@deltebre.cat , adjuntant:
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-

Les fotografies que voleu que es publiquin a les xarxes i web per tal que la gent
pugui votar (només 2 fotografies)
En el cas dels comerços, el nom del comerç i l’adreça
En el cas de les cases i betlems, l’adreça de la casa
En tots els casos: el nom i telèfon de la persona de contacte

Les realitzacions hauran d’estar preparades per a la seva exhibició a partir del dia 9 de
desembre (com a màxim, ja que poden estar preparades abans) i s’han de conservar fins
el 8 de gener.
Els participants de la modalitat d’aparadors hauran de mantenir-los visiblement il·luminats
fins les 23:00h.

5.- Premis
La dotació dels premis establerta per a aquesta edició és de 2450 € que aniran a càrrec
dels pressupostos municipals del 2020 i que es distribuiran de la següent manera:

APARADORS:
-

1r. 500 €
2n. 350 €
3r. 250 €
4t. 150 €
5è. 150 €

CASES I JARDINS:
-

1r. 200€
2n. 150 €
3r. 100 €

MILLOR BETLEM :
-

Premi únic: 100 €

A més, enguany com a novetat i donada la difícil situació en la que estem vivint, per
tal d’ajudar i motivar la participació dels comerços, la resta de participants no
premiats inscrits a la categoria d’aparadors, rebran un premi simbòlic per la seva
participació.
La partida que es destinarà a aquests premis serà de 500 € a dividir entre tots els
participants no premiats, amb un màxim de 50€ per participant.
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6.- Lliurament de premis
Atesa la situació actual, en principi i si no hi ha cap canvi important, aquest any no es
farà acte de lliurament dels premis, tot i així es publicaran a les xarxes socials de
l’Ajuntament.

7.- Disposició addicional I
La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Deltebre (Delta de l’Ebre), novembre de 2020
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