BASES CONCURS DE PESSEBRES NADAL 2016 TORDERA
1.- Podran participar en aquest concurs tots els pessebres que estiguin ubicats al terme municipal de
Tordera i serà imprescindible que hi figuri el Naixement i no podrà haver-hi plantes protegides que s’hagin
recollit directament del bosc.
2.- S'estableixen 4 modalitats amb els seus corresponents premis:
-

Pessebres familiars en cases particulars
1r, 2n i 3r. premi: trofeu, record de participació i vals de compra de 25€, 15€ i 10€ a les botigues de
l’Associació de Comerciants Tordera Centre

-

Pessebres col·lectius a escoles, associacions, empreses...
1r, 2n i 3r. premi: trofeu i record de participació

-

Pessebres als aparadors d'establiments, visibles al públic des de l'exterior
1r, 2n i 3r. premi: trofeu i record de participació

-

Pessebres audiovisuals: S’estableix una nova modalitat que té per objectiu innovar i reinventar el
pessebre. La nova categoria, de característiques audiovisuals, comptarà amb dues modalitats:
Vídeo i fotografia:
*Vídeo: Enregistrament en vídeo de durada màxima de 30 segons i publicar-lo a les xarxes socials
amb el hashtag #reinventapessebre
1r. premi: trofeu i una tablet
*Fotografia: Publicació de la fotografia d’un pessebre a les xarxes socials amb el hashtag
#reinventapessebre.
1r. premi: trofeu i una tablet

Tots els treballs han de ser totalment inèdits i els concursants, pel fet de participar, s’hi comprometen.

3.- Hi haurà un premi especial a la participació, que se sortejarà entre tots els participants en la modalitat
de pessebres familiars i que consistirà en una càmera fotogràfica digital.
4.- Les inscripcions es podran fer a les oficines de l'Ajuntament o per telèfon (937643717) fins el 19 de
desembre, de dilluns a divendres de 9 a 13h, o a través del web www.tordera.cat
5.- La visita del jurat es farà el dia 27 de desembre. Per tant hi haurà d’haver necessàriament algú al
domicili on s’hagi instal·lat el pessebre. Per a la visita del jurat es podrà triar en el moment de la inscripció
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la franja horària de matí (de 10,30 a 14h) o de tarda (de 16 a 19h). El fet de no poder accedir a la visita del
pessebre per part del jurat, pot comportar la impossibilitat de poder valorar-lo i, en conseqüència, l’opció a
obtenir premi.
6.- El veredicte del jurat i lliurament de premis tindrà lloc al Teatre Clavé el dia 9 de gener de 2017 a les
20h.
7.- Es confeccionarà un audiovisual en DVD dels pessebres participants, que es lliurarà com a record de
participació i es projectarà en l’acte de lliurament de premis, on també hi haurà una petita exposició de
fotografies.
8.- El jurat està facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases i el seu
veredicte serà inapel·lable.
9.- El fet de participar implica la total acceptació d'aquestes bases.
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