
BASES CONCURS DE MOSTRADORS DE NADAL. Sóller 2020

Concurs, amb la finalitat de promoure les compres en el petit comerç local, recolzar el
producte autòcton, i vestir de festa els carrers del municipi.

Per aquest motiu,  d’entrada, es vol constància del més sincer agraïment a tots els
que s’animin a participar, per la vostra col·laboració en fer lluir les festes en
aquests moments tan complicats per a tots.

BASES:

1.  Lliure  concurrència.  Hi  podran  concórrer  tots  els  comerços,  o  empreses  amb
mostradors al carrer,  de Sóller i Port de Sóller.

2.  Característiques  dels  mostradors.  La  temàtica  amb  la  qual  s’ha  de  crear  la
decoració del mostrador ha de ser relativa a les festes de Nadal i/o  Any Nou, s’ha de
muntar i mantenir exposat des del 22 de desembre al 7 de gener.

3. Termini de presentació màxim d’admissió de les sol·licituds  per participar al
concurs:  fins el 22 de desembre a les 14h. 

Inscripcions: -  Per correu electrònic,    turismeipromocio@a-soller.es  ;   

- Telefònicament, al telèfon: 971 63 84 58. de dilluns a divendres, de 9h a 14h.

4. Desenvolupament del concurs

4.1. El jurat estarà format per cinc persones designades pel Clúster Sóller Bon Dia, i
visitaran els mostradors inscrits des del dia 22 al  7 de gener.  Estarà format per
persones representants de diferents sectors locals: hoteleria, indústria, restauració,
associacions ciutadanes i de la cultura o l’esport.

4.2. El jurat decidirà per majoria absoluta del seus membres (pot declarar desert el
concurs, si ho troba oportú).
4.3. Criteris per a la valoració dels mostradors:

- L’originalitat de l’ornamentació amb motius festius
- La utilització de productes autòctons
- La correcta composició del mostrador

- L’ús de matèries acords amb el respecte al medi ambient, la reutilització i el
reciclatge.
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5. El jurat emetrà la seva decisió el dia 8 de gener, i es publicarà a la premsa
local i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Sóller.

Les distincions seran:

-  Guardó PREMI JURAT,  al  mostrador seleccionat per la seva originalitat, impacte
visual i harmonia en la composició. 

-  Guardó  PRODUCTE  LOCAL, al  mostrador  de  millor  composició  elaborat  amb
destacada rellevància dels productes autòctons. 

- Guardó MOSTRADOR SOSTENIBLE, al mostrador de millor composició elaborat amb
matèries de reutilització i reciclatge.

6. La participació del comerç suposa l’acceptació d’aquestes bases.


