
1.TEMA
Nadal al comerç local de Bétera.

2. ENTITAT ORGANITZADORA DEL CONCURS
Les presents bases tenen per objectiu regular els termes i condicions del ‘CONCURS D’APARADORS DE NADAL’, 
que l’Associació de Comerciants de Bétera (a partir d’ara ACB),  amb domicili social a Plaça del Calvari, 1, 46117, 
Bétera, Valencia i amb CIF G96748496, realitzarà dins de l’àmbit de la campanya comercial de Nadal 2020.
 
3. PARTICIPANTS
La participació al concurs d’aparadors està oberta a tots els comerciants associats a l’ACB.
 
4. MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ
Els aparadors objecte d'aquest concurs han de contindre mínim un element relacionat amb el Nadal (arbre de Nadal, 
Pare Noel, Reis Mags, etc.) i també, mínim, un producte relacionat amb el seu establiment (un conjunt de roba en el 
cas d’una botiga de roba, una joguina si es tracta d’una botiga de joguines, productes relacionats amb el cabell si es
tracta d’una perruqueria, etc.)

5. INSCRIPCIONS
Els comerços que desitgen participar deuran posar-se en contacte amb Comunicació, a través del telèfon: 679947651.
El període per a confirmar la participació serà fins el dilluns, 20 de desembre a les 18.00 hores. La participació 
al concurs comporta l’acceptació de les bases.
 
6. PERIODE DE PREPARACIÓ
Els comerços participants tenen des de ja fins el dijous 23 de desembre al matí per a poder preparar el seu aparador 
i així, el jurat a la vesprada d'eixe mateix dia 23 podrà visitar cada aparador i valorar-lo adequadament. 
Els aparadors que no estiguen completament preparats en aquesta data, seran desqualificats.
 
7. INICI DEL CONCURS
Els aparadors deuran tindre-ho tot a punt per a la vesprada del 23 de desembre, a partir de les 17.00 hores màxim.
 
8. JURAT
El jurat estarà format per membres de la Junta de l’ACB i de la comissió de treball d’aquest concurs, que no 
participen en el citat concurs.
 
9. VISITA
El jurat visitarà els comerços participants el dijous 23 de de desembre a la vesprada i el dilluns 27 de desembre es 
donarà a conèixer el veredicte a través de les Xarxes Socials i Canals Oficials de l'ACB.

10. CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració del jurat seran: 
- Originalitat
- Ús dels elements decoratius nadalencs.
- Ambientació nadalenca.
-Donat que es deuen incloure objectes propis de l’activitat del comerç participant, tal i com es comenta en el punt 4,
per estar en igualtat de condicions. Si participen diversos comerços d’una mateixa activitat, es tindrà en compte una 
valoració per grups (moda, salut, bellesa, llar, farmàcies).
 
11. VEREDICTE DEL JURAT
El veredicte es farà públic el dilluns 27 de desembre de 2021 a través dels diferents mitjans de comunicació i Xarxes 
Socials de l’Associació de Comerciants de Bétera, sent prèviament notificat als guanyadors. Les deliberacions del 
jurat seran secretes i inapel·lables. 
 
12. PREMIS
El concurs premiarà als 3 aparadors més ben ambientats i que més s’adequen als criteris de valoració, anteriorment 
citats. Els premis seran els següents:
-PRIMER PREMI: Val de 250 euros a gastar en el comerç local
-SEGON PREMI: Val de 150 euros a gastar en el comerç local
-TERCER PREMI: Val de 75 euros a gastar en el comerç local
 
L’entrega de premis es comunicarà previament als guanyadors.
 

APRENENT

Bases concurs Aparadors Nadal 2021


