
BASES DEL CONCURS D APARADORS COMERCIALS DE NADAL 

L’associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí organitza el Concurs d’aparadors 

amb col·laboració de l’ajuntament de Rubí i la Cambra de Comerç de Terrassa. 

1. Aquestes bases regulen el concurs d’aparadors comercials de Nadal, que té per objecte 

premiar les millors decoracions dels establiments comercials  amb motiu de les festes 

nadalenques 

2. La inscripció és gratuïta i podrà participar qualsevol establiment de Rubí. 

L’associació facilitarà un distintiu a tots els participants el qual es col·locarà en un lloc 

visible durant el període d exposició de l’aparador. 

3. Els premis als millors aparadors s atorgaran mitjançant un jurat format per: 

- Un membre de la Junta Directiva 

- Un membre en representació de la Cambra de Comerç 

- Un membre en representació de l’ajuntament de Rubí 

- Un tècnic aparadorista 

4. Per tal de participar s’haurà d’emplenar el full de sol·licitud i enviar-lo per correu 

electrònic a:  

info@viurubi.com 

cial@viurubi.com 

El període d’inscripció comença el 05 de desembre  i finalitza el 14 de desembre. És 

imprescindible, per tal de participar, enviar dues fotos conjuntament amb la 

sol·licitud de participació. El fet de no enviar els fotos dels aparadors comportarà 

quedar descartat directament de la selecció. 

Quan una persona física sigui titular de més d’un establiment, podrà presentar-los tots 

a concurs. 

Els aparadors participants s’hauran d exhibir des del dia 05  de desembre  fins el 04 

de gener del 2019. A partir de les fotos rebudes es farà una preselecció i es visitaran 

els aparadors finalistes. 

L’associació podrà visitar i fotografiar els aparadors participants per el.laborar un 

dossier i fer publicitat als medis i xarxes socials. 

Les pautes de votació seran a criteri del jurat tenint en compte a l’hora d’escollir: 

Originalitat, grau de vinculació entre la temàtica nadalenca i la presentació del propi 

producte, qualitat artística, disseny, il·luminació i la utilització de materials reciclats o 

reciclables. 

5. Premis: 

- Primer premi: 300 €  

- Segon premi: 200€ 

- Tercer premi: 100€ 
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Els establiments i persones participants cedeixen a l´associació els drets d´imatge i 

difusió relacionats amb el concurs. 

La participació en el concurs comporta el ple coneixement i l´acceptació d’aquestes 

bases i del resultat de les votacions del jurat 

L associació, com a entitat organitzadora, es reserva la facultat de resoldre qualsevol 

imprevist. 

Les bases del Concurs d aparadors Comercials de Nadal, Rubí 2018, estan dipositades i 

i disponibles a l´oficina de l´associació de comerciants, serves i restauració de Rubí. 

 

 

 


