8. Veredicte i Jurat del concurs
Veredicte:
El veredicte del jurat es farà públic el dia 22 de desembre de 2020 a la web i a
les xarxes social de l’Ajuntament.
Jurat:
El jurat estarà format per persones del municipi relacionades amb el teixit
associatiu i la cultura popular i tradicional. El Jurat resoldrà qualsevol dubte
que pogués haver-hi
hi en la interpretació de les bases. El Jurat té facultat per
resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases i no es podrà
recórrer.
9. Concessió i lliurament dels premis
L’Ajuntament de Vila-rodona
rodona resoldrà la convocatòria dels premis, d’acord
amb el veredicte del Jurat constituït i es faran públics.
El dia i el format d’entrega de premis s’anunciarà més endavant.
10. Exposició dels pessebres participants
Els pessebres participants del concurs estaran exposats durant les Festes
Nadalenques a l’Església Parroquial de Santa Maria de Vila
Vila-rodona.
11. Publicació de les bases
Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Vila
Vila-rodona.

BASES

4. Categories:
Categories:
- Pessebre tradicional
- Pessebre creatiu

1. Objecte del concurs:
Concurs de pessebres en miniatura, per potenciar les tradicions nadalenques
i la cultura popular a Vila-rodona,
rodona, i així potenciar l’elaboració de pessebres
nadalencs,que s’exposaran a l’Església Parroquial de Santa Maria de Vila
Vilarodona,

5. Els premis:
Per cada categoria s’entregaran 2 premis:
1r premi:
premi Val de 50€
50€ a bescanviar en qualsevol bar/restaurant de Vila-rodona
2n premi:
Vila
premi Val de 40€
40€ a bescanviar en qualsevol bar/restaurant de Vila-rodona

2. Qui s’h
s’hi
’hi pot presentar:
Es poden presentar al concurs tots els veïns i veïnes del municipi de Vila
Vilarodona.
Participar en el concurs suposa l’acceptació de les bases.
3. Inscripcions
Les inscripcions es podran formalitzar del 29 de novembre al 117
7 de desembre
de 2021,ambdós inclosos, presencialment a les Oficines de l’Ajuntament o per
telèfon al 977 63 80 06:
Horari d’oficina:
Matins (de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h)
Tardes (dilluns de 17.00h a 19.00h)
Cal indicar:
Nom i cognoms o Nom de la família participant
Adreça
Telèfon de contacte
Categoria
No s’acceptaran inscripcions fora del termini establert.

(Establiments:: Bar Miami, Bar Las Vegas, Bar Casal, Restaurant El Racó de la
Vinya, Restaurant El Vinyet, Restaurant Les Fonts, Restaurant Mas Comellas i
El Llépol)
Tots els participants obtindran un obsequi d’agraïment per la seva
participació..

6. Format i característiques tècniques:
Els pessebres poden ser construïts en qualsevol modalitat, estil i/o tècnica.
La mida dels pessebres haurà de ser de com a màxim 45 x 60 cm. Es facilitarà
a cada participant una base de fusta per poder posar-hi
posar el pessebre. Es
disposarà de connexió
nnexió d’endolls per la seva il·luminació.
il·

7. Elaboració dels pessebres
Els pessebres es podran elaborar als domicilis particulars o bé directament a
l’església. S’hauran d’elaborar o portar a l’Església
l’
Parroquial de Vila-rodona
el següent dia:
-Dissabte 18 de desembre en horari 11.30h
11.3 a 13.00h i de 16.30h a 18.00h

