49è concurs
d’aparadors
de nadal
hi col. laboren:

La Cambra de Comerc, de Manresa, per mitjà de la seva Comissió de Comerc, Interior, amb el desig de fomentar
i promoure a un nivell màxim el comerc, al detall de la demarcació, convoca el 49è Concurs d’Aparadors per
a les properes festes nadalenques, el qual es regirà per les bases que s’exposen a continuació.

Participants

Hi poden participar tots els establiments comercials
de la ciutat de Manresa.

Inscripcions

El període d’inscripcions és del dia 1 de desembre
al dia 15 de desembre de 2016. En el moment de la
inscripció es donarà el rètol amb el número de participant, que haurà de figurar necessàriament en
l’aparador.
Les inscripcions seran gratuïtes i podran formalitzarse al departament de Comerç Interior de la Cambra,
Muralla del Carme 17-23, 2a planta, de Manresa (edifici Can Jorba), per telèfon al 93 872 42 22 (Josep M.
Monge i Conxita Rovira) o per correu electrònic a
jmonge@cambramanresa.org.
Els aparadors hauran d’estar exposats des del dia de
la seva inscripció i fins al dia 26 de desembre.

Premi del Jurat 2016

Estarà integrat per tres representants d’entitats i/o
professionals vinculats al sector del comerç. La composició del jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho. El seu veredicte serà inapel·lable.
La visita d’aquest s’efectuarà el dia 20 de desembre.
Els establiments participants hauran de tenir els aparadors visibles i il·luminats de les 9 hores a les 21
hores. El veredicte es basarà en l’impacte comercial,
l’originalitat, la qualitat artística, el missatge, la qualitat artesanal i l’adequació a l’entorn.

Premi del Públic 2016

Els ciutadans, amb les seves votacions, seran els encarregats d’escollir l’aparador guanyador del Premi del
Públic 2016. Les votacions es faran de manera electrònica, mitjançant una aplicació a la qual es podrà
accedir des del codi QR que apareixerà al rètol de
l’aparador participant.
El guanyador del certamen serà escollit a través les votacions electròniques recollides mitjançant l’aplicació.
La votació electrònica estarà oberta del dia 12 de desembre a les 00:00 hores fins el dia 20 de desembre a
les 23:59 hores. L’aplicació només permet un vot per
dispositiu mòbil. Es demana als participants en les
votacions que valorin l’impacte comercial, la seva originalitat, la qualitat artística i artesanal i la seva adequació a l’entorn. El resultat final és inapel·lable. Els
organitzadors del certamen s’eximeixen de qualsevol
responsabilitat davant de vots fraudulents i massius.

...
...

Premis

Primer premi del jurat 2016: 250 €
Segon premi del jurat 2016: 50 €		
Tercer premi del jurat 2016: 50 €		
Primer premi del públic 2016: 150 €
Segon premi del públic 2016: 50 €
Tercer premi del públic 2016: 50 €

L’acte de notificació i repartiment de premis tindrà
lloc el dijous 22 de desembre a les 15.30 hores a la
Cambra de Comerç de Manresa.
La participació en el concurs suposa l’acceptació de
les seves bases.

