Ajuntament de Pals
ORNAMENTACIÓ NADALENCA D’APARADORS, FAÇANES I BALCONS
EL NADAL A PALS 2020-21

PRESENTACIÓ
L’Ajuntament de la Pals vol reforçar l’esperit nadalenc d’aquest any atípic, animant la
participació de tots els veïns i veïnes a decorar els espais exteriors i visibles de les seves
cases i aparadors per engalanar el nostre poble. Llums, arbres, etc.,- ornamentació
nadalenca per fer una mica més Nadal i enfortir el sentiment de comunitat.

BASES
1. Objecte
L’objectiu d’aquesta convocatòria és reforçar l’esperit nadalenc dels veïns i veïnes
de Pals, promovent la participació en la decoració nadalenca (tradicional i també
innovadora) de balcons, façanes i aparadors comercials.
2. Participants
Poden participar al sorteig tots els veïns i veïnes del municipi de Pals amb una
terrassa, balcó, finestra, façana, aparador, arbre exterior visible des del carrer, etc.
- que doni a la via pública i que reuneixi les condicions necessàries per ser decorats
sense que suposi cap perill per a la seva integritat, ni la dels vianants, o tota la
comunitat de veïns d’una finca de forma conjunta. La seva decoració no pot
transformar ni modificar el domini públic.
Els participants hauran d’adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat
de les instal·lacions, assumint qualsevol responsabilitat davant de tercers.
Els balcons, façanes i aparadors no podran fer menció a cap marca o producte
comercial ni a cap contingut inapropiat ni ofensiu.

3. Inscripcions
Per participar en el sorteig, cal enviar un correu electrònic a info@pals.cat abans del
22 de desembre de 2020, indicant:
- Nom del participant
- Telèfon de contacte
- Adreça de l’habitatge que participa al concurs
- Breu descripció: Façana, balcó, arbre, aparador, portal,...
- Fotografia de l’espai ornamentat i dels elements decoratius
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4. Període d’exhibició
L’ornamentació ha d’estar exposada, com a mínim, des del dia 22 de desembre de
2020 fins el dia 7 de gener de 2021.

5. Selecció i comunicació dels guanyadors
El dia 12 de gener es procedirà a fer un sorteig entre totes les persones que hagin
participat. Tots els participants obtindran un número de participació segons ordre
d’inscripció i el sorteig tindrà lloc a través d’una aplicació externa.
Els guanyadors es publicaran a la web municipal www.pals.cat i a les xarxes socials
de l’Ajuntament. Es notificarà als guanyadors per telèfon i s’establirà el lloc i la data
per a l’entrega del premi.

6. Premis
Es sortejaran 4 obsequis entre tots els participants.

7. Requisits
Es recomana que els materials amb que es confeccionin els adornaments puguin
resistir les inclemències meteorològiques.
Aquests no han de suposar cap risc per als vianants i la via pública. En cap cas
poden envair altres espais que no siguin de la propietat privada del/la participant.
Es recomana l’ús dels materials reciclats.

La participació en el sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol qüestió que no prevegin aquestes
bases.

