
Solicitude de inscrición.

Certificación bancaria do número de conta onde se fará efectivo o premio.

Valoración do Xurado: Tendo en conta as diferenzas entre os produtos dos diferentes comercios, valorarase o

esforzo realizado en cada traballo seguindo os criterios de creatividade, orixinalidade, iluminación e composición

comercial. A valoración dos escaparates farase o día 29 de decembro a partir das 18:00 horas.

Valoración Facebook: Para participar deberán enviar a foto do escaparate antes do mércores 23 decembro ás 12:00 h

ao seguinte correo: cultura@alaracha.gal. Dende ese día ata o día 30 de decembro ás 12:00h @s usuari@s da rede

social poderán darlle "gústame" ás fotos.  Ás tres imaxes con  máis "gústame" serán as premiadas.

1.É obxecto deste concurso estimular ás empresas e comerciantes do municipio a decorar os escaparates con motivos do

Nadal.

2.Poderán participar todos os establecementos e locais que teñan escaparates de exterior en calquera das parroquias do

municipio.

3.Para formar parte do concurso deberán presentar nas oficinas do rexistro do Concello a seguinte documentación:

4. O prazo de inscrición remata o 18 de decembro do 2020.

5.Os escaparates participantes deberán permanecer visibles e adornados dende o 18 de decembro ata o mércores 6 de

xaneiro. Nese prazo o escaparate non poderá ser modificado de forma algunha.

6.Haberá dúas valoracións:

7.Establécense 8 premios para os mellores escaparates do concurso:

   

8.O xurado estará composto por membros que serán nomeados polo Departamento de Cultura e pola Asociación de

Comercio da Laracha (ACSIL) . A decisión do xurado será inapelable.

9.A listaxe de premiados publicarase na páxina web e nas redes sociais do Concello o mércores 30 de decembro. As/os

gañador@s recibirán unha comunicación do premio. Cada participante poderá gañar ata dous premios, un do xurado e outro

de Facebook.

                A participación neste concurso supón a aceptación das presentes bases. 

  A Laracha 2 de decembro de 2020 

BASES DA XXV EDICIÓN DO 
CONCURSO DE ESCAPARATES NADAL 2020

XURADO

1º premio: 500 €
2º premio: 400 €
3º premio: 300 €
4º premio: 200 €
5º premio: 100 €

FACEBOOK

  1º Premio: 150 €
  2º premio: 100 €
3º premio: 50 €


