BASES DEL X CONCURS D’APARADORS



Es realitzarà el Concurs d’Aparadors que aquest any arriba a la X edició.
Hi podran participar, gratuïtament, tots els establiments d’àmbit comercial,
de serveis, de restauració i turístics de Banyoles.



Aquest concurs serà de temàtica lliure, sempre que hi hagi elements florals
o vegetals, naturals o artificials, com a ornament.



Es valorarà molt positivament que l’aparador tingui motius florals relacionats
amb la gastronomia, la cuina, els productes locals i l’art.



Es podrà adjuntar una fitxa d’inscripció per cada aparador, amb un títol o
tema, una descripció, el nom dels autors i altra informació que es consideri
d’interès.



El jurat premiarà la qualitat, l’originalitat, la composició, la relació entre
decoració floral, el gènere exposat i el marc arquitectònic i l’existència de
motius florals relacionats amb la gastronomia, la cuina, els productes locals i
l’art dels aparadors participants en el concurs.



Els aparadors a concurs han d’estar fets a partir del dimarts 29 de maig i
s’han de mantenir fins el diumenge 3 de juny.



El jurat visitarà els aparadors el dijous 31 de maig a partir de les 9h del
matí.



El veredicte del jurat serà inapel·lable i es comunicarà als guanyadors el
divendres 1 de juny, abans de la inauguració de la 41a Exposició de Flors.
Els premis consistiran en un guardó i un sopar gentilesa de l’Associació
Banyoles Comerç i Turisme pel primer premi i un guardó i lots de
marxandatge de Banyoles pel segon i tercer premi i pels accèssits. Es
repartiran el mateix divendres 1 de juny a la mitja part de l’actuació que es
durà a terme al Monestir de Sant Esteve.



El jurat es reserva el dret de premiar altres aparadors que consideri
oportuns.



Els noms dels guanyadors i una fotografia dels establiments premiats es
publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Banyoles.



Inscripcions. A l’Àrea de Promoció Econòmica de Cal Moliner (plaça Major,
38, planta 1a), on es donaran els distintius per col·locar en els aparadors.

Aquests distintius hauran d’estar visibles a l’aparador des del 29 de maig al
3 de juny. El termini d’inscripció finalitza el dia 20 d’abril.

Horaris:

De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h
Telèfon d’informació 972 584 073

BASES DEL XVII CONCURS DE BALCONS I ENTRADES DEL BARRI VELL



Es realitzarà el Concurs de Balcons i Entrades del Barri Vell que aquest
any arriba a la XVII edició. Hi podran participar els balcons i les entrades
dels següents carrers i places: c/ Abeurador, c/ Àngel Guimerà, c/ Baix, c/
Born, c/ Canal, c/ Església, c/ Era de l’Abat, c/ Escrivanies, plaça Font, c/
Major, plaça Major, c/ Mercadal, plaça Monestir, c/ Mn Pere Dausà, c/
Muralla, c/ Nou, c/ Paraireria, c/ Pia Almoina, c/ Porta del Forn, c/ Porta dels
Turers, c/ Puig,

c/ Sant Pere, c/ Santa Maria, plaça Santa Maria, plaça

Teatre, plaça Estudis, c/ Girona (des de la plaça Major al Carrer Coromina) i
el C/ Sant Martirià (des de la plaça Estudis al Carrer Mossèn Sala).


Les entrades hauran de ser lliurement visitables, com a mínim, durant el
següent horari: d’ 11 h del matí a 21 h del vespre.



Hi haurà una única categoria: balcó i entrada tradicional i/o balcó i
entrada artística.



Es considera balcó i entrada tradicional aquell que es pot mantenir al llarg
de l’any i està compost per flors i plantes naturals. S’entén per balcó i
entrada artístic/a el que es prepara específicament per l’exposició de flors i
conté flor o planta natural o artificial o altres ornaments.



Aquest concurs serà de temàtica lliure, sempre que hi hagi elements florals
o vegetals com a ornament. Es valorarà molt positivament, per la categoria
de balcó i/o entrada artística que estigui compost per motius florals
relacionats amb la gastronomia, la cuina, els productes locals i l’art.



Es premiarà la qualitat, l’originalitat, la composició i l’adequació al marc
arquitectònic dels balcons o entrades i l’existència de motius florals

relacionats amb la gastronomia, la cuina, els productes locals i l’art, només
en la categoria de balcó i/o entrada artístic.


Es podrà adjuntar una fitxa d’inscripció per cada balcó i entrada, amb un
títol o tema, una descripció, el nom dels autors i els noms o característiques
de les plantes utilitzades.



Els balcons a concurs han d’estar fets el dimarts 29 de maig i s’han de
mantenir fins al diumenge 3 de juny.



El jurat visitarà els aparadors el dijous 31 de maig a partir de les 9h del
matí.



El veredicte del jurat serà inapel·lable i es comunicarà als guanyadors el
divendres 1 de juny, abans de la inauguració de la 41a Exposició de Flors.
Els premis consistiran en un guardó i un sopar gentilesa de l’Associació
Banyoles Comerç i Turisme pel primer premi i un guardó i lots de
marxandatge de Banyoles pel segon i tercer premi i pels accèssits. Es
repartiran el mateix divendres dia 1 de juny a la mitja part de l’actuació que
es durà a terme al Monestir de Sant Esteve.



El jurat es reserva el dret de premiar altres balcons i entrades que consideri
oportuns.



Els noms dels guanyadors i una fotografia dels establiments premiats es
publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Banyoles.



Inscripcions. A l’Àrea de Promoció Econòmica de Cal Moliner (plaça Major,
38, planta 1a), on es donaran els distintius per col·locar en els balcons o
entrades. El termini d’inscripció finalitza el dia 20 d’abril.

Horaris:

De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h
Telèfon d’informació 972 584 073
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