
BASES CONCURS DE BALCONS, FINESTRES I FAÇANES ENLLUMENADES NADAL 2020 

VINYOLS I ELS ARCS 

 

1.- Es podrà presentar al concurs qualsevol veí, entitat, col·legi o establiment comercial. 

2.- Podran participar en aquest concurs tots els balcons, finestres i façanes enllumenades per a 

les festes del Nadal amb motius tradicionals catalans (excloent, per tant, les figures de “pare 

Noel”, etc.), que estiguin ubicats al terme municipal de Vinyols i els Arcs.  

3.- Les tècniques utilitzades per a la creació, són totalment lliures.  

4.- Es tindrà en compte alhora del veredicte final:  

 - Utilització de materials reciclats i/o naturals 

 - Elaboració pròpia 

 - Il·luminació  

 - Moviment 

 - Elaboració en família  

 - Originalitat  

5.- Hi haurà tres premis per als guanyadors del concurs:  

 - 1r. Premi: Val de 100€ a gastar a qualsevol comerç de Vinyols i els Arcs  

 - 2n. Premi: Un lot de Nadal  

 - 3r. Premi: Un lot de Nadal  

6.- Les inscripcions es podran fer a les oficines de l’Ajuntament fins el 22 de desembre, de 

dilluns a divendres de 8h a 15h, i dilluns i dimecres de 16.30h a 20h. També es podran fer a 

l’oficina del Molí d’Avall els dilluns, dimecres i divendres de 8h a 9h.  

7.- La visita del jurat es farà els dies 23 i 24 de desembre.  

8.- El jurat estarà format per Montserrat Papió, Mario Chancho i Enric Martí.  

9.- Veredicte del jurat i lliurament de premis: degut a la situació actual per la Covid-19, no 

s’estableix una data concreta per a la resolució del jurat i entrega de premis, ja que dependrà 

del context en què ens trobem a conseqüència de la pandèmia. Aquesta informació serà 

facilitada als participants del concurs.   

10.- Es faran fotografies de tots els elements participants.  

11.- L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.  

12.- El fet de participar implica la total acceptació d’aquestes bases.   


