BASES PER A LA PARTICIPACIÓ DE LA CAMPANYA “DISFRESSA’T I
POSA’T GUAP@” DE GUARNIMENT D’ESTABLIMENTS COMERCIALS I
ESTABLIMENTS DE SERVEIS. CARNESTOLTES 2014
1. Objecte
És objecte d’aquestes bases la regulació del concurs de guarniment de botigues, establiments
comercials i de serveis en el marc de la campanya de Carnestoltes 2014
2. Qui pot participar-hi
Empreses o empresaris individuals dedicats a l’activitat comercial o prestació de serveis que
disposin de local comercial a peu de carrer a Sant Cebrià de Vallalta.
3. Presentació de sol·licituds
Caldrà presentar la següent documentació:
a) La butlleta de participació en el model normalitzat facilitat per l’Ajuntament
b) Es podrà adjuntar material fotogràfic de la confecció de les disfresses i de la decoració per a
què sigui valorada pel jurat
Caldrà presentar la documentació a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta presencialment a les
oficines municipals ( c/Centre, 27 – 08396 Sant Cebrià de Vallalta), per fax al núm. 937630219 a
l’atenció de Promoció Econòmica o per correu electrònic a l’adreça de correu besor@diba.cat i/o
riosmmn@diba.cat com a màxim el dia 25 de febrer de 2014.
4. Temàtica
La temàtica de la decoració de l’establiment i/o de la disfressa serà lliure.
S’estableix una única categoria com a participant: “Botiga més guapa. Carnaval 2014”
5. Calendari
ACTIVITAT
Confirmació de la participació – Lliurament butlleta de
participació a la Regidoria de Promoció Econòmica
Realització del material fotogràfic del guarniment de les
botigues

Valoració del jurat
Lliurament de premis a les botigues i establiments

DATES
Màxim dimarts 25/02/2014
Dissabte 01/03/2014. De 11h a 13h i
de 17h a 18h
Dissabte 01/03/2014. Matí i tarda
Al pavelló esportiu municipal
Dissabte, 01/03/2014
A partir de les 20.45h

6. Premis
1r PREMI. Val de descompte per a la realització de compres als establiments comercials i de
serveis del municipi per valor de 200 € o el seu valor econòmic en metàl·lic aplicant les retencions
que correspongui.

2n PREMI. Val de descompte per a la realització de compres als establiments comercials i de
serveis del municipi per valor de 150 € o el seu valor econòmic en metàl·lic aplicant les retencions
que correspongui.
3r PREMI. Val de descompte per a la realització de compres als establiments comercials i de
serveis del municipi per valor de 100 € o el seu valor econòmic en metàl·lic aplicant les retencions
que correspongui.

Tots els participants tindran un diploma de participació com a agraïment a la seva participació.
7. Criteris de valoració i jurat
7.1 El veredicte del jurat es conformarà amb la valoració de la disfressa i la decoració de
l’establiment.
 Pel que fa a la DISFRESSA es tindran en compte els següents criteris: la creativitat en
l’elecció de la disfressa, maquillatge dels participants, la confecció pròpia de les
disfresses i altres aspectes que consideri el jurat


Pel que fa al GUARNIMENT DE LA BOTIGA es tindran en compte : originalitat del
tema escollit, atractivitat de l’aparador i altres aspectes que consideri el jurat

7.2 Composició del jurat
S’estableix un jurat de 5 persones, composat per persones en representació de les entitats sense
ànim de lucre del municipi, de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i altres persones a títol
individual (principalment provinents del món cultural, educatiu i del lleure).
8. Drets d’imatge i difusió
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’art. 18.1 de la Constitució Espanyola i està
regulat per la llei orgànica 1/1982 de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, qui participi a aquest concurs haurà de manifestar la seva conformitat
expressa a la difusió de les imatges en els següents mitjans:
- Web municipal (www.stcebria.cat)
- Xarxes socials administrades per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta (facebook,
twitter i flickr)
- Material imprès editat per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

La participació al concurs comporta l’acceptació de les bases de participació per part de qui
participi.

