BASES DE PARTICIPACIÓ
VESTIM CALONGE DE NADAl 2021
1-El període d’inscripcions és de l'1 al 15 de desembre i us podeu inscriure mitjançant correu
electrònic a info@comerciants.com. ( Cal anotar, nom i cognoms, adreça, mail i adreça de
l’interessat i esmenar si sou particular o comerciant/empresari.
2-Per poder participar-hi s’haurà de fer una aportació de 2,00€ de la qual el 50% anirà
destinada a la Marató de TV3 2021. (Aquesta es farà efectiva en el moment de la visita del
jurat).
3-Per tal de poder fer una primera valoració de la decoració nadalenca que presenteu a
concurs, caldrà penjar imatges o vídeos mostrant la decoració, en horari nocturn i en
funcionament, a la xarxa social Facebook i Instagram (Calonge, comerç i empresa) tot
etiquetant-nos.
4- Cal què per poder valorar les imatges etiquetades el nom de la inscripció i el nom del
compte des d’on es pengin les imatges siguin el mateix. En cas que tingueu algun problema ens
podeu enviar un correu electrònic a info@comerciantsdecalonge.com.
5- Les imatges aportades i etiquetades a les xarxes socials han de ser vertaderament de la
pròpia decoració, si l’organització en detecta el contrari, la vostra participació serà anul·lada.
6-Es prohibeix posar cap imatge/vídeo en la qual apareguin persones, per la llei de protecció
de dades, i en cas que no desitgeu publicar les vostres imatges per seguretat i intimitat, podeu
fer tots els tràmits al correu electrònic: info@comerciantsdecalonge.com.
7-Es valorarà la creació, fabricació artesanal, muntatge i naturalitat de la decoració i es tindrà
en compte si està feta per nens i nenes. Enguany també es valorarà positivament la
introducció de tions dins la decoració ja que és el tema principal de "La vila de Nadal. ( Cal tenir
fotografies de la fabricació i muntatge, l’organització es reserva el dret de demanar-ho per ferne la comprovació).
8-Per comprovar la validesa de les imatges i de la decoració, podria ser que el jurat passi pel
domicili que figura a la vostra inscripció.
9-Des de l’organització es posaran en contacte amb els inscrits per tal de realitzar una visita
amb un jurat extern a la mateixa, en cas de haver-hi empat, és farà valoració dels “LIKES” de
les xarxes socials.
10-Totes les imatges que ens feu arribar seran promocionades a xarxes socials de l’entitat i
també a les xarxes socials municipals.
11-Enguany, hi haurà 2 premis de 300,00€ en vals de compra per gastar a empreses i
establiments associats, un premi de 300,00€ per la millorar decoració de habitatge i 300,00€
per millor decoració comercial i empresarial.
12-El guanyador/ora dels 300,00€ tindrà fins a final d’any per gastar-se els vals de compra, ja
que cal fer-ho dins l’any natural, o bé tan sols fer encàrrec del producte i fer-ne el pagament.

(Pensin, que amb els vals poden comprar alimentació, maquinaria i electrodomèstics varis,
reparar vehicles i maquinària vària o bé destinar-ho a serveis. Entre associats d’establiments i
empreses teniu més de 60 opcions).
13-En cas que sortiu guanyador/ra, podria ser que sigui entrevistat/ada per algun mitjà de
comunicació per parlar de l’activitat, del comerç i de les empreses del municipi.
12-Es valorarà que el material utilitzat per fer les decoracions sigui comprat en establiments de
Calonge, en aquest cas no cal que siguin associats a la nostre entitat.( En cas de sortir premiat
l’organització es reserva al dret de demanar els comprovants de compra del material
decoratiu).
13-No s’admet a concurs cap decoració d’elements, espais o edificis públics, ni cap inscrit que
tingui seu fora de Calonge.
14-És farà valoració de la presència del caga tió en la decoració.

www.comerciantsdecalonge.com
info@comerciantsdecalonge.com
Tel. 690337795. Servei de coordinació.

Fitxa d'inscripció.
VESTIM CALONGE DE NADAl 2021
Per poder inscriure’s al concurs cal emplenar tots els camps i ser major d’edat.

Nom:_____________________________________________________________
Cognoms:_________________________________________________________
Dni:______________________________________________________________
Adreça:___________________________________________________Nº______
Població:____________________________________________C.P___________
Tel:______________________________________________________________
Adreça electrònica:__________________________________________________
Identificació del mur on s’ha penjat les fotografies:________________________

Un cop passat el concurs Calonge, Comerç i Empresa destruirà tota la documentació que
contingui dades personals.

www.comerciantsdecalonge.com
info@comerciantsdecalonge.com
Tel. 690337795

