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BASES 26è. CONCURS D’APARADORS DE NADAL  

 

1. Objecte i tema 

L’objectiu del concurs és promoure i dinamitzar el comerç, empreses de servei i l’hostaleria 

local i que Nadal sigui una festa als carrers i als establiments de Cassà de la Selva. La temàtica 

serà, doncs, les festes de Nadal. 

 

2. Participants 

Hi poden participar tots els establiments comercials, empreses de serveis i de restauració del 

municipi de Cassà de la Selva. 

 

3. Durada 

Els paradors han de romandre decorats i visibles al públic del 6 de desembre al 6 de gener (tots 

dos inclosos). 

 

4. Inscripcions 

Les inscripcions són gratuïtes i poden formalitzar-se a l'Àrea de Promoció Econòmica, 

mitjançant correu electrònic a promocioeconomica@cassa.cat, on s’ha d’incloure les dades 

següents: 

- Nom de l’establiment i adreça postal 

- Telèfon de contacte i correu electrònic 

- Nom i cognoms de la persona de contacte 

La data límit per a les inscripcions és el dia 5 de desembre. 

 

5. Visita i veredicte del jurat 

Es comunicarà als establiments participants el dia que el jurat farà la visita als establiments 

participants, els quals hauran de tenir els aparadors visibles i il·luminats. El jurat farà les seves 

valoracions basant-se en: 

- l’originalitat 

- la qualitat artística 

- la utilització d’elements identificatius amb Cassà de la Selva  

mailto:promocioeconomica@cassa.cat


 
 
 
 
  

Rbla. 11 de Setembre, 111   17244 - Cassà de la Selva  Tel 972 46 00 05  Fax 972 46 37 08  NIF:P17/04900-H   promocioeconomica@cassa.cat 
 

- el missatge nadalenc. 

Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix, si ho cregués oportú, 

podrà declarar desert algun dels premis. 

 

6. Jurat 

El jurat estarà integrat per diferents persones representants de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 

i veïns cassanencs. 

La composició del jurat podrà modificar-se per causes justificades.  

 

7. Premis i lliurament de premis 

Data de lliurament de premis: 29 desembre de 2018, a les 11 h, a la sala La Coma. 

Els establiments guanyadors es faran públics a la web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. 

1r. Premi 3 mesos de publicitat gratuïta a Ràdio Cassà, 4 falques diàries.* 

2n. Premi 1 mes de publicitat gratuïta a Ràdio Cassà, 4 falques diàries.* 

* El premi inclou l’enregistrament d’una sola falca. 

* La publicitat s’ha d’emetre durant l’any 2019 

* Els guanyadors han de sol·licitar el premi enviant un correu a empreses@cassa.cat 

 

8. Acceptació de les bases 

La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la 

conformitat amb la resolució del jurat. 

Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel jurat. 

 

 
 


