1r. CONCURS D’APARADORS “GUÍXOLS FLORS”
EN ESTABLIMENTS COMERCIALS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, mitjançant la Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local,
convoca la primera edició del Concurs de d’establiments comercials ambientats per Guíxols Flors.
Les presents bases contenen els requisits que hauran de complir els participants en el I Concurs
d’establiments comercials de decoració per Guíxols Flors 2021 i les bases pel sorteig aleatori pels votants
del concurs.

Bases
1. Participants del concurs
Tots aquells establiments comercials que realitzin una ornamentació amb motius florals de l l’aparador. Es
tractarà sempre d’establiments oberts al públic del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols.
Tots els concursants hauran d’estar decorats o ambientats des del divendres 7 de maig fins el diumenge
30 de maig de 2021.
*Perquè el concurs tingui validesa s’hauran de presentar, com a mínim, 10 establiments.

2. Tema
El tema de l’ambientació i la decoració és el Guíxols Flors, i tot el relacionat amb aquest.
3. Inscripció
La inscripció al concurs serà gratuïta i s’ha de formalitzar mitjançant el formulari disponible a
www.guixols.cat i a la seu electrònica. El període d’inscripció estarà obert des del 1 fins el 6 de maig de
2021, ambdós inclosos. Més informació al 972 32 70 33, de 8 a 15 h. o al correu electrònic
activitateconomica@guixols.cat.
4. Forma de presentació al concurs
Un fotògraf professional passarà el divendres 7 de maig al vespre a fer fotografies de l’aparador, per tal
de penjar-les després al Instagram stories del perfil @visitguíxols.
5. Criteris de valoració i veredicte
Es realitzarà una votació , entre els dies 10 i 16 de maig via Instagram stories al perfil de @visitguixols on
podran participar qualsevol persona amb un perfil a Instagram. Serà una votació per eliminació i de
participació pública.
Es faran quadres classificatoris i els usuaris votaran entre els aparadors que s’enfrontin (de dos en dos).
Els aparadors guanyadors aniran passant de fase fins arribar a obtenir els 3 finalistes. Amb els tres
finalistes es decidirà la classificació del 1r, 2n i 3r també mitjançant els vots dels usuaris.
Els quadres es realitzaran per ordre alfabètic segons el nom de la botiga. Depenent del nombre de
participants se’n determinaran el nombre de fases. En cas de ser imparells, es triarà per sorteig el que
passarà de fase directament (una mateixa botiga que ja ha passat de fase per sorteig, no podrà tornar a
optar a passar directament, i per tant, no hi serà en el següent sorteig).

6. Comunicació
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es compromet a publicitar a la seva plana web el llistat de
participants al concurs, al igual que diferents mitjans de comunicació local i xarxes socials.
7. Premis
El concurs tindrà 3 premis:
 1r. Premi per la millor decoració: 500 € en vals per gastar als establiments comercials de Sant
Feliu de Guíxols.
 2n. Premi per la millor decoració: 350 € en vals per gastar als establiments comercials de Sant
Feliu de Guíxols.
 3r. Premi per la millor decoració: 150 € en vals per gastar als establiments comercials de Sant
Feliu de Guíxols.
8. Comunicació del guanyador
El nom de l’establiment comercial guanyador de cada categoria del concurs es farà públic el cap de
setmana del 15 i 16 de maig de 2021 a l’Instagram @visitguixols i es lliurarà posteriorment.
Tots els participants del sorteig autoritzen, de forma informada, la publicació de les seves dades en
canals habituals de comunicació i xarxes socials sempre i quan resultin guanyadors del premi.
* En el cas que no hi hagués votacions, el concurs quedaria desert.
9.- La participació al concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases, i la conformitat amb la
resolució del concurs respecte als premiats, i és inapel·lable.
10.- El pagament dels premis queda condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost 2021.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes
bases.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder
utilitzar-les en posteriors campanyes de promoció comercial.

