El Comerç de Sitges ens alegra la vida
Bases del concurs d’aparadors amb motiu de la
celebració del centenari de la Ciutat-Jardí Terramar
1. PARTICIPANTS
Hi podran participar tots els establiments comercials del municipi de Sitges amb
planta baixa que disposin d’un aparador.
2. TEMA
El tema ha d’estar relacionat amb:
 El Noucentisme a Sitges i els jardins de Terramar
3. DURADA
De l’1 al 15 de setembre de 2019.
4. JURAT
Es determinaran 3 guanyadors entre tots els establiments participants.
El Jurat estarà compost per





un membre de l’organització del Centenari de la ciutat-jardí de Terramar
la Cap del departament de Promoció Econòmica
un membre del Servei de Comerç
un membre del departament de Cultura

Aquesta composició podrà modificar-se si ho exigeixen causes justificades.
El jurat valorarà:
a) l’harmonia i el conjunt estètic de l’ornamentació de l’aparador.
b) la selecció dels elements i la seva relació amb el corrent artístic del
Noucentisme i la Ciutat-Jardí de Terramar.
c) l’originalitat, la qualitat i l’autenticitat dels elements exposats.
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Igualment, si aquest
ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun premi.
5. INSCRIPCIÓ
És gratuïta i ha de formalitzar-se a través de l’enviament d’un correu electrònic
a promocioeconomica@sitges.cat en el que hi ha de constar:



Establiment:
Nom del/la representant:
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NIF/DNI:
Adreça:
Telèfon:
e-mail:
Nom del perfil a xarxes socials:
Tipus de comerç:

Data límit d’inscripció: 15 d’agost
6. L’APARADOR
L’organització proporcionarà a cada establiment participant els següents
elements:








Cartell oficial, 59x30cm
Foto antiga A, 21x30cm
Foto antiga B, 42x15cm
Cartell rígid, 1x35x30cm
Puputs retallables (3 peces)
Làmpada retallable
Puput de porexpan, 18x30x10cm

L’aparador ha d’estar decorat amb aquests elements i tots els que de més a
més cada establiment decideixi, com a mínim, de l’1 al 15 de setembre de
2019. Durant els primers dies l’organització passarà a fotografiar els aparadors
dels establiments participants.
A partir del 9 de setembre l’organització publicarà al web de l’Ajuntament de
Sitges les imatges de tots els establiments i a partir del dia 13 es publicarà el
veredicte del jurat.
7. PREMIS
1. Participació en l’itinerari Gastronòmic del Centenari, cortesia del Gremi
d’Hostaleria de Sitges, amb les següents condicions:
a. 1r premi, un menú per a dues persones en un dels 5 restaurants
de l’itinerari.
b. 2n premi, un menú per a dues persones amb un 50% de
descompte (2x1) en un dels 5 restaurants de l’itinerari.
c. 3r premi, menú de l’itinerari gastronòmic per a 2 persones al
restaurant La Nansa.
2. Dues entrades per a una sessió spa de 90 minuts al Dolce Vital Spa per
a cadascun dels premiats.
3. 1 exemplar facsímil de la revista Terramar publicada el 18 de maig de
1919 per a cadascun dels premiats.
4. Una ampolla de vi blanc Blanc Subur, per a cadascun dels premiats.
8. ANUNCI DELS GUANYADORS
El departament de Promoció Econòmica publicarà els resultats a la web
www.sitges.cat a partir del dia 13 de setembre.
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En el cas que els guanyadors no acceptin el premi, no el recullin o no
compleixin amb l'establert a les presents bases, el premi s’atorgarà al següent
participant classificat amb més vots.
9. PROTECCIÓ DE DADES
En virtut del reglament UE2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, en allò que es refereix al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, el fem
coneixedor que les seves dades personals, seran incorporades en un fitxer
automatitzat responsabilitat de l’Ajuntament de Sitges amb NIF P0827000A. La
finalitat d’aquest fitxer és únicament la resolució d’aquest concurs. Aquestes
dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: nivell10@sitges.cat
al Centre d'Iniciatives Econòmiques de Sitges Nivell 10, c/ Gabriel Pallarès, 12,
08870 Sitges, tel: 938944061.
No autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa
d’informació comercial. El consentiment atorgat podrà ser revocat en qualsevol
moment.
10. ÁCCEPTACIÓ I PUBLICACIÓ DE LES BASES
La participació en el CONCURS suposa l'acceptació d’aquestes bases i del
veredicte emès pel jurat.
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