BASES PER AL CONCURS D’APARADORS I DECORACIÓ
DE NADAL 2017
Primer.- Podran participar tots aquells establiments comercials situats en la localitat
de Rafelbunyol, independentment del producte que oferisquen al consumidor.
Segon.- El tema a desenvolupar serà al·legòric a l'ambient propi de les Festes
Nadalenques i sempre combinant-ho amb els productes propis de l'establiment, valorant a
més els següents aspectes:
Creativitat.
Il·luminació.
Composició.
Producte del comerç
Tercer.- Els comerciants interessats a participar, hauran d'inscriure's en la Casa de la
Cultura, del 29 de novembre a l'11 de desembre.
Quart.- Els aparadors i la decoració hauran d'estar preparats el dijous 14 de desembre,
perquè el Jurado els valore aqueix mateix dia.
Cinquè.- És obligatori que els comerços participants tinguen el seu establiment
il·luminat i en les condicions que permeta al Jurat visualitzar clarament l'aparador en el seu
conjunt. Tot comerç que tinga el seu aparador tancat i sense la il·luminació corresponent
quedarà automàticament fora de concurs.
Sisè.- Tot comerç que s'haja inscrit en el Concurs, però a l'hora de realitzar la visita pel
Jurat no estiguera arreglat, d'acord amb les Bases d'aquest Concurs, quedarà eliminat
automàticament.
Setè.- S'estableixen tres premis:
-Premi al millor aparador: premi de 100 € i diploma,
-Premi a la decoració: dirigida a la decoració de l'interior del comerç amb un
premi de 100 € i diploma,
Menció especial: premi atorgat per votació popular ja siga d'aparador o de
decoració. Les votacions seran anònimes dipositant els vots en una urna instal·lada en
l'Ajuntament en horari de 9 a 14 hores, del 18 al 28 de desembre.
Vuitè.- El jurat estarà compost per un representant de cada grup polític i un
professional extern en temes d’aparadors i decoració. En cas d'empat el vot del professional
serà el que trenque aquest empat.
Novè.- La fallada del Jurado serà inapel·lable i tindrà lloc el diumenge 17 de desembre
2017 a les 12 hores. Lliurant-se el premi en la Fira del Comerç (menys l'esment especial que
decidirà la gent, el premi de la qual s'atorgarà una vegada concloses les votacions).
Dècim.- La participació en aquest Concurs suposa l'acceptació total de les presents
bases, així com les decisions del Jurado, podent quedar exclòs tot aquell participant que
incomplisca les mateixes.

