Bases del 38è concurs d’aparadors de Nadal de l’Ametlla de Mar
1.- Objectiu i temàtica: L’Ajuntament de L’Ametlla de Mar convoca aquest
concurs per promocionar el comerç del municipi i implicar i sensibilitzar a
població per al consum local amb la temàtica de decoració nadalenca.
2.- Participants: Poden participar tots els comerços situats dins del terme
municipal de l’Ametlla de Mar.
3.- Terminis Els comerços que vulguin participar al concurs hauran de fer la
seva inscripció a l’Oficina de Turisme abans de les 12:00h del divendres 11
de desembre de 2020.
4.-Votacions: Els premis es decidiran per votació popular a través del vot
individual dels ciutadans i les ciutadanes.
Les persones que vulguin votar per elegir els aparadors premiats agafaran
una butlleta a qualsevol comerç participant al concurs, així com a
l’Ajuntament i a l’Oficina de Turisme. A la butlleta hi haurà la llista dels
comerços participants.
Un cop s’hagin visitat tots els comerços haurà arribat el moment de triar els
comerços a qui es vol votar.
Per a que la butlleta sigui vàlida s’haurà de votar un mínim de 3
aparadors i un màxim de 6.
Cada persona només pot emplenar i lliurar una butlleta i caldrà que posi les
seves dades de contacte així com el seu núm. de DNI.
Les butlletes emplenades caldrà dipositar-les a les urnes de votació popular
que hi haurà a la planta baixa de l’Ajuntament i a l’Oficina de Turisme.
Es podrà votar del dilluns 14 fins les 12:00 h del divendres 18 de
desembre.
El recompte de vots es farà el dilluns 21 de desembre a les 12:00 del
migdia a l’Oficina de Turisme i serà obert al públic.
Les butlletes de totes les persones que participin a la votació popular
participaran a un sorteig on podran guanyar com a regal dos menús
gastronòmics a les properes jornades de la galera, el sorteig es farà en
directe a través del perfil d’Instagram de l’@AmetlladeMarShopping

5.- Premis:
PREMIS APARADORS:
- 1r. Premi: 175 €.
- 2n. Premi: 150 €.
- 3r. Premi: 125 €.
- 4t Premi: 100€
6.- Acceptació de bases: El fet de prendre part en aquest concurs implica
l’acceptació de la totalitat d’aquestes bases.
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar es reserva el dret de modificar aquestes
bases si alguna causa justificada ho exigís.

