Àrea de #DeltebreProjecció
Acció comercial

BASES DEL 24è CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA (2021)
L’Àrea d’Acció Comercial, convoca el 24è CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA, dins
de la campanya de Nadal 2021, com una acció per a la promoció del comerç local i la millora
de la imatge del municipi.
Es tracta de la 24ena edició d’un concurs que s’adreça a tots els comerciants i habitants de
Deltebre, que consta de les modalitats d’aparadors, cases i jardins (només decoració
exterior), i pessebres.
CAMPANYA DE NADAL 2021
Aquest nou model de la campanya de Nadal que es presenta a continuació, pretén
aconseguir els següents objectius:
-

Innovar el tradicional concurs de decoració de Nadal

-

Incentivar encara més a la població local a passejar pel poble i a visitar els
comerços

-

Canviar el sistema de votació, que com en els darrers anys, continuarà sent
popular, però no anònim, sinó mitjançant les votacions dels xiquets i xiquetes del
municipi

El concurs es regirà per les bases següents:

1.- Categories:
Aparadors: Hi podran participar tots els comerciants amb establiment obert al municipi.
Cases i jardins: Obert a tot el poble, només es podran presentar aquelles decoracions que
es trobin a l’exterior de la casa i siguin visibles per al públic en general, des del carrer.
Millor betlem: Obert a tot el poble.

2.- Temes:
Decoració nadalenca.
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3.- Sistema de votació
Podran votar els xiquets i xiquetes fins als 14 anys inclosos i el sistema de votació es
farà a través d’uns passaports que es repartiran a tots els col·legis municipals i l’Escola
Bressol i també s’habilitaran punts de recollida del passaport a l’Ajuntament, Centre
Esportiu del Delta i Consell de Riumar.
El passaport inclourà:
. Informació de tots els establiments participants:
- Nom de l’establiment
- plànol amb la ubicació de tots els establiments participants
- un apartat per posar els segells dels establiments que els xiquets/es hagin visitat
Important: Per tal que les votacions siguin vàlides cal que, cada passaport, almenys tingui
el segell de 6 establiments
. Un apartat on aniran les dades del/a xiquet/xiqueta participant:
-

Nom
Edat
Adreça
Telèfon de contacte i e-mail
Col·legi i curs:

. Un apartat on els xiquets/xiquetes votaran:

MODALITAT APARADORS
PREMI
1r
2n
3r
4t
5è

NOM COMERÇ

MODALITAT CASES I JARDINS (només es podran presentar al concurs les decoracions
exteriors, que estiguin en llocs visibles des del carrer, per a que tothom les pugui veure)
PREMI

NOM INSCRIT/A AL CONCURS
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1r
2n
3r
MODALITAT PESSEBRES
PREMI
Únic premi
•

NOM INSCRIT/A AL CONCURS

Per saber quins són els participants a la modalitat de cases i jardins i també de
pessebres, al passaport s’inclourà una Codi QR amb l’enllaç on estaran penjades
totes les fotos de les decoracions i les adreces per tal que el públic les pugui anar
a visitar.

Important:
S’admetrà un sol passaport per persona per al sorteig dels regals.
En el cas de les votacions, quedaran nuls tots els vots d’aquells passaports que
estiguin repetits (és a dir, que corresponguin a la mateixa persona)
Recompte de vots:
L’Ajuntament posarà urnes per a poder depositar els passaports emplenats als següents
punts:
-

Ajuntament
Centre Esportiu del Delta
Consell de Riumar
Col·legi Sant Miquel
Col·legi Assumpció
Col·legi Riumar
Escola Bressol
Institut de Deltebre

Hi haurà temps fins el dia 14 de gener per dipositar els passaports als llocs habilitats.
Per fer el recompte es puntuarà de la següent manera:
1r PREMI APARADORS
2n PREMI APARADORS
3r PREMI APARADORS
4t PREMI APARADORS
5è PREMI APARADORS

5 PUNTS
4 PUNTS
3 PUNTS
2 PUNTS
1 PUNT
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L’aparador que obtindrà més punts serà el 1r premi i així successivament fins el 5è premi .
1r PREMI DECORACIÓ EXTERIOR
2n PREMI DECORACIÓ EXTERIOR
3r PREMI DECORACIÓ EXTERIOR

3 PUNTS
2 PUNTS
1 PUNT

La decoració exterior que obtindrà més punts serà el 1r premi i així successivament fins el
3r premi.
El pessebre que obtindrà més punts serà el primer i únic premi.
LLIURAMENT DE PREMIS i SORTEIG DE REGALS
Un cop estigui fet el recompte dels establiments, decoracions exteriors i pessebres
guanyadors, s’organitzarà un acte públic per lliurar els premis. Els establiments participants
no sabran fins el moment del lliurament de premis si han estat premiats o no, és a dir, se
n’assabentaran en aquell mateix moment.
A banda, tots els establiments inscrits al concurs, oferiran un regal per als xiquets/tes. En el
mateix acte de lliurament de premis, també es faran en directe els sorteigs d’aquests regals
entre tots els participants. El regal s’anirà a recollir al mateix establiment, on els/les
guanyadors/es es faran una foto en el moment de recollir el premi per tal que l’Ajuntament
faci una publicació a les xarxes socials.
La data d’aquest acte està encara per confirmar.

4.- Inscripcions
Seran gratuïtes i caldrà formalitzar-les abans fins el dia 15 de novembre , a les 14h enviant
un correu electrònic a: acciocomercial@deltebre.cat , adjuntant:

-

En el cas dels comerços:
Nom del comerç, adreça, persona de contacte i telèfon
Regal que oferiran per al sorteig

En el cas de les decoracions exteriors pessebres:
-

Adreça, persona de contacte i telèfon
Les fotografies de les decoracions exteriors i pessebres per a publicar a les xarxes i
web per tal que la gent pugui votar (només 2 fotografies)
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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.

5.- Premis
La dotació dels premis establerta per a aquesta edició és de 2450 € que aniran a càrrec dels
pressupostos municipals del 2021 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 PESSEBRE :
-

Premi únic: 100 €

L’import restant de la partida (500 €) estarà destinat a ajudar i motivar la participació dels
comerços. En aquest sentit, tots aquells establiments que no hauran estat premiats rebran
una quantitat simbòlica 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.

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