Instruccions per a la participació en la Gimcana comercial “El Comerç de Sitges fa Nadal”

El departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges organitza la gimcana infantil
“El Comerç de Sitges fa Nadal”.
1. Participants:
Hi podran participar totes les nenes i nens d’entre 3 i 12 anys. No cal inscripció prèvia.
Només caldrà passar a recollir la plantilla segons s’indica al punt 4.
2. Temàtica i tècnica
Els dibuixos han de relacionar el Nadal amb els comerços de Sitges. Es pot fer servir
qualsevol tècnica artística.
3. Format
Per a realitzar el dibuix s’haurà de fer servir la plantilla especialment dissenyada per a la
gimcana.
4. On es podrà recollir la plantilla?
La plantilla per a realitzar el dibuix es podrà recollir a qualsevol dels establiments
comercials inscrits a
la campanya. Trobareu el llistat al web
https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/comerc-1/el-comerc-de-sitgesfa-nadal
5. Dades de les nenes i nens participants
Els dibuixos hauran de portar al dors les dades de:
 La persona participant: nom, cognoms, edat
 Contacte d’una persona adulta responsable: telèfon
Aquestes dades s’utilitzaran exclusivament qüestions relacionades amb aquesta
gimcana.
6. On es podrà lliurar els dibuix?
Els dibuixos originals s’hauran de lliurar al Pare Noel durant la cercavila musical
d’Apocadixie Cotton Pickers. El trobareu:
 El divendres 18 de desembre de 17h a 19h a l’Eix Comercial Centre Vila (Major,
St. Francesc, Parellades, Jesús, Santiago Rusiñol).
 El dissabte 19 de desembre de 11h a 12:30h a l’Eix comercial Poble Sec (plaça
Catalunya, plaça del Doctor Pérez Rosales, Camí de la Fita i Camí Capellans).
7. Troba el teu dibuix als aparadors dels comerços de Sitges
Del 22/12/2020 al 04/01/2021 als eixos comercials Centre Vila i Poble Sec els vostres
dibuixos guarniran els aparadors dels comerços participants. Si trobes el teu dibuix
podràs rebre un obsequi (Només un obsequi per participant. Fins a la fi d’existències).
Podeu consultar el llistat de comerços participants així com les instruccions per a nenes
i nens que vulguin participar en la gimcana de de dibuix al web
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de
suport al desenvolupament local

https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/comerc-1/el-comerc-de-sitgesfa-nadal

Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica, amb la col·laboració del Festival Jazz Antic
Sitges.

Els dibuixos de totes les nenes i nens participants seran exposats als aparadors dels comerços
inscrits des del 22/12/2020 al 04/01/2021.
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