
Bases del III Concurs de mostradors de Carnestoltes  

   L’ Ajuntament de Santa Maria del Camí, convoca el III Concurs de mostradors 

de Carnestoltes 2016 amb l’objectiu d’impulsar l’activitat comercial al nostre 

poble. 

1. Participants: Podran participar tots els comerços de Santa Maria del Camí, qualsevol sigui la seva 

forma jurídica o sector al que pertanyi. 

 

2. Tema: Carnestoltes i festes dels Darrers dies. 

 

3. Durada: Del 1 al 13 de febrer 2015. 

 

4. Inscripció: La inscripció serà gratuïta i s’haurà de lliurar a Ca s’Apotecari (de dilluns a divendres de 

09.30 a 14.30h) o al correu casapotecari@gmail.com, indicant nom, comerç i telèfon de contacte. 

Data límit d’inscripció: dia 25 de gener.  

 

5. Jurat: El jurat, designat per l’Ajuntament, estarà format per diferents representants d’àrees de 

cultura, art, educació o comerç. La visita del jurat al comerç serà única, i es farà segons determini 

l’organització, el dissabte dia 13 de febrer, a partir de les 10,00h. Cada membre del jurat puntuarà 

els 3  millors mostradors. Els tres mostradors més votats a les xarxes socials (Facebook) obtindran 1 

punt extra. Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix si aquest ho cregués 

oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun premi. 

 

6. Es valorarà: La creació artística (ingeni i originalitat), materials emprats, l’esforç, la laboriositat i la 

concordança amb la festa de carnestoltes. 

 

7. Període d’exhibició: La campanya ha d’estar activa dins del període de la campanya de Carnaval, 

des del dia 1 fins al dia  13 de febrer. Els mostradors hauran d’estar decorats i il·luminats a partir del 

dia 1 de febrer, i  tenir penjat  el cartell identificador de participant del concurs, (serà lliurat als 

participants). Ells mostradors seran fotografiats per mostrar al Facebook de l’Ajuntament de Santa 

Maria del Camí. Les persones que desitgin enviar personalment la fotografia del seu mostrador, ho 

comunicaran abans del dia 25 per telèfon 625 032 297 o per e-mail a  casapotecari@gmail.com. 

Només es publicarà una foto de cada comerç.  

 

8. Premi: L’Ajuntament de Santa Maria atorgarà els següents premis 1r. Premi: 300€, 2n. Premi: 200€ i 3r. 

Premi: 100€. Tots els  participants rebran un diploma de participació. La data d’entrega de premis 

serà comunicada prèviament a tots els participants. 

 

 

Moltes gràcies per la vostra participació i molta sort a tots!!  
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