Bases del concurs d’ornamentació nadalenca de Forallac - Nadal 2020-2021
L’Ajuntament de Forallac vol reforçar l’esperit nadalenc d’aquest any atípic i complicat, animant a
participar a tots els veïns i veïnes del municipia decorar els espais exteriors i visibles per engalanar
el nostre poble. Llums, arbres i tota l’ornamentació nadalenca per sentir una mica més el Nadal i
enfortir el sentiment de comunitat.
Bases
1. Objecte
L’objectiu d’aquesta convocatòria és reforçar l’esperit nadalenc dels veïns iveïnes de Forallac,
promovent la participació en la decoració nadalenca (tradicional i també innovadora) dels
balcons, finestres, façanes i arbres i jardins exteriors.
Es seleccionarà els tres balcons o façanes que el jurat consideri més ben decorats del municipi
de Forallac.
2. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.
3. Participants
El concurs s’adreça a totes les persones físiques empadronades a Forallac que hi participin,
decorant els seus balcons, finestres, façanes, arbres i jardins exteriorsexteriors visibles des del
carrer.
Poden participar-hi persones de totes les edats.
Pel fet de presentar-se al concurs, els participants donen la seva autorització per ser fotografiats
juntament amb l’ornamentació nadalenca amb què participen, així com difondre les fotografies
en els mitjans de comunicació municipals.
En cas que el participant sigui menor d’edat, caldrà prèviament l’autorització del pare, mare o
tutor legal.
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no
previst serà resolt pel jurat.
4. Inscripcions
Per participar al concurs, s’ha d’enviar, abans del 20 de desembre de 2020, un WhatsApp al
699425253 o un correu electrònic a nadalforallac@gmail.com indicant:
-Nom del participant
-Telèfon de contacte
-Adreça de l’habitatge que participa al concurs
-Fotografia/es del balcó, façana, finestra, arbre o jardí exterior ornamentat(per a la
valoració del jurat)

Transcorregut el 20 de desembre, el jurat es reunirà per avaluar les fotografies presentades. Les
tres seleccionades es comprovarà per part del jurat in situ que la imatge correspon amb la
realitat.
5. Període d’exhibició
L’ornamentació ha d’estar exposada mínim, des del dia 20 de desembre de 2020 fins el dia 7 de
gener de 2021.
6. Jurat
El jurat el formarà la Regidora de Joventut i Esports, la tècnica compartida de joventut del
Consell Comarcal i la persona encarregada de la comunicació de la corporació, els quals hauran
d’actuar amb imparcialitat i objectivitat.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i se n’estendrà acta. El concurs pot quedar desert si així
ho estima el jurat.
7. Criteris de Valoració
A l’hora de valorar els ornaments exteriors es tindran en compte els següents aspectes:
-

Originalitat: 2 punts
Complexitat en l’elaboració: 2 punts
Ús materials reciclats: 2 punts
Esperit nadalenc: 2 punts
Estètica: 2 punts

Puntuació màxima 10 punts.
8. Premis
Hi haurà un premi pels tres primers classificats, el qual estarà integrat per un lot de nadal
valorat en 50 euros (adaptat a l’edat del participant premiat).
Els guanyadors es publicaran a la web municipal www.forallac.cat i a les xarxes socials de
l’Ajuntament.
Als guanyadors se’ls hi notificarà per telèfon i s’establirà el lloc i la data per a l’entrega del
premi.
9. Recomanacions
Es recomana que els materials amb que es confeccionin els elements decoratius puguin resistir
les inclemències meteorològiques.
Aquests no han de suposar cap risc per als vianants i la via pública. En cap cas poden envair
altres espais que no siguin de la propietat privada del/la participant.

Es recomana l’ús dels materials reciclats.
10. Drets
Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a Internet, la
transformació i la distribució dels treballs presentats, quedaran en propietat de l’Ajuntament de
Forallac.
El participant amb la seva participació al concurs manifesta i garanteix que és l’únic autor i
titular de tots els drets d’autor sobre el treball que presenta.

L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol qüestió que no contemplin aquestes
bases.

Forallac, 23 de novembre de 2020
Alcalde de l’Ajuntament de Forallac

___________________

