BASES PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS D’APARADORS PLE DE RIURE 2017

1. OBJECTE
La regidoria de Promoció Econòmica organitza una campanya de suport al comerç local i
de proximitat amb l’objectiu de promoure que la ciutadania del Masnou faci les seves
compres al comerç del nostre municipi.
El concurs d’aparadors Plens de Riure reparteix premis entre els comerciants que
participen a la campanya decorant els seus aparadors amb temàtica relacionada amb el
Festival Còmic Ple de Riure.
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment pel qual els establiments que
participin en aquesta campanya comercial poden sortir premiats.
2. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT


Participants: Podran participar tots els comerços i restauradors del Masnou que ho
comuniquin dins del termini establert.



Tema: Com a totes les edicions la temàtica de l’aparador haurà d’estar relacionada amb el
festival còmic Ple de Riure. L’organització facilitarà 3 cartells del festival (com a màxim) per
participant, que es podran fer servir, o no, per a la creació de l’aparador.



Temps d’exposició: La participació implica exposar l’aparador fins el dia 22 de juliol, últim
dia del Festival Còmic Ple de Riure 2017. Les fotografies de tots els aparadors participants
s’exposaran a la pàgina web municipal.



Inscripció: La inscripció és gratuïta i s’haurà de formalitzar notificant la voluntat de
participar a l’adreça: comerc@elmasnou.cat fins al dia 12 de juliol, a les 14 hores,
informant del nom de l’establiment, adreça, telèfon i persona de contacte.



Jurat: Serà mixt. Hi haurà un jurat composat per tres persones proposades per la regidoria
de Cultura i amb capacitat per valorar la qualitat artística i la innovació dels aparadors, que
farà una tria dels tres millors aparadors i aquests tres escollits es sotmetran a votació
popular a través del web www.elmasnou.cat, a partir del dia 14 de juliol de 2017. El període
de votacions populars serà del 18 al 20 de juliol, a les 14 hores.



Criteris de Valoració: Els criteris de valoració que es proposen són l’originalitat de la idea
i l’execució, la qualitat artística i la creativitat.

3. PREMIS





Guanyador: Entrevista a la publicació El Masnou Viu i lot de productes del Masnou,
valorat en 100 €.
2 Finalistes: Obsequi de dues entrades per a un espectacle de la temporada estable
de l’Espai escènic Ca n’Humet 2017-2018.

Lliurament de Premis: Als guanyadors se’ls farà entrega dels premis durant una de les
actuacions del Festival Còmic Ple de Riure 2017.
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Les persones participants cediran a l’organització els drets de reproducció, distribució i
comunicació pública sobre la imatge del seu aparador. L’organització en podrà fer la publicitat en
el format o suport que consideri oportú.
Participar en el 5è Concurs d’Aparadors Ple de Riure suposa acceptar les bases que aquí
s’exposen.
Per a més informació: Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou.
comerc@elmasnou.cat. Telèfon: 935 571 765.

El Masnou, 5 de juliol de 2017
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