II CONCURS NADALENC DE DECORACIÓ DE BALCONS,
FAÇANES I FINESTRES
LLAURÍ 2021

La regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Llaurí organitza el II Concurs
Nadalenc de decoració de balcons, façanes i finestres.
Amb aquesta iniciativa es pretenen complir dos objectius: incentivar la participació
ciutadana amb la finalitat de contribuir entre tots a crear un ambient festiu durant
el Nadal i Reis i al mateix temps fomentar el consum en els comerços locals.
BASES DEL CONCURS:
1. PARTICIPACIÓ: Podran participar en el
empadronades a Llaurí i comerços locals.
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2. CATEGORIES:
A) PARTICULARS: balcons, façanes o finestres de domicilis particulars.
B) COMERÇOS: aparadors d'establiments locals. Els establiments que no
disposen d'aparadors, també podran participar ambientant i decorant la
façana i/o entrada.
3. INSCRIPCIONS: Les persones que desitgen participar, a nivell personal o
empresarial, hauran de presentar la instància en el registre d'entrada de
l'ajuntament, fins al dia 10 de desembre.
4. TEMÀTICA: La decoració d'aparadors, façanes, balcons i finestres tindrà
com a única temàtica el Nadal.
5. TERMINIS: Les decoracions hauran d'estar instal·lades des del dia 11 de
desembre fins al dia 6 de gener, tots dos inclusivament.
6. JURAT: El jurat estarà compost per membres de l'Ajuntament i de les
diferents associacions del municipi.
El jurat passarà a visitar les decoracions, dins del termini d´exposició
establert.
7. CRITERIS DE PUNTUACIÓ: Es puntuarà la visibilitat exterior, el disseny
estètic, la destresa, la dificultat, l'ús de materials reciclats, l'estalvi
energètic i l'originalitat.
Es puntuarà de 0 a 4 per cada aspecte, desempatant en segona ronda de
votació i si no hi ha altre remei per sorteig.
Una vegada decidits els guanyadors pel jurat,
mitjans oficials de l'Ajuntament.
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8. CATEGORIES I PREMIS: Hi haurà TRES premis per cadascuna de les
categories.
A) PARTICULARS:
Primer premi: VAL de 120 €.
Segon premi: VAL de 60 €.
Tercer premi: VAL de 30 €.
B) COMERÇOS:
Primer premi: VAL de 120 €.
Segon premi: VAL de 60 €.
Tercer premi: VAL de 30 €.
9. PREMIS: Els vals entregats als premiats s'utilitzaran en els comerços locals
adherits a campanya de foment de consum local, el llistat i els requisits del
qual s'adjuntaran al val entregat.
10.ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en el concurs suposa la plena
acceptació de les bases.

