CONCURS DE GUARNIMENT DE
.BALCONS, FINESTRES,
COMERÇOS, .ENTITATS I
EQUIPAMENTS
FESTA MAJOR 2020
Enguany com es sabut la Festa Major de Clot- Camp de l’Arpa es veu afectada per la situació actual de
pandèmia produïda per la Covid-19.
Actualment no es pot dur a terme una Festa Major com la que coneixem fins ara ja que moltes de les
activitats no es poden realitzar per les condicions sanitàries ens les que ens trobem.
És per això que des de les entitats del barri, organitzem aquest concurs de guarniments per tal fomentar la
participació de tot el veïnat i per mantenir l’esperit d’alegria de la nostra Festa Major.
Bases de concurs:
Participació:
Podrà participar totes aquelles persones, comerços i/o entitats que formin part del barri del Clot Camp de
l’Arpa.
Hi hauran dues categories:
- Dins de la categoria de Balcons s’accepten tant la participació de decoració de balcons com de
finestres.
- Dins de la categoria d’Entitats i comerços s’accepten tant la decoració externa com interna de la
seu.
Per poder participar al concurs s’hauran de presentar com a màxim 5 fotografies de cada decoració. El
canal serà per El canal de difusió serà per Xarxes Socials (Instagram i/o Twitter) amb el
#ConcursGuarnimentsFestaMajorClotCampArpa
Període de participació:
- Tant els balcons, com els comerços i/o entitats concursants hauran d’estar guarnides del 7 de
novembre al matí, fins el 15 de novembre a la nit.

Premis:
Seran diferenciats per categoria i només es concedirà un premi per autor o autora. I es classificaran
segons els número de “m’agrades”. Es a dir qui més “m’agrades” tingui serà el guanyador del primer premi
i així de manera descendent
Els premis són:Primer premi, Segon premi i Tercer Premi
En cas d’empat, entre els guarniments amb més número de vots, es realitzarà una votació interna i
exclusiva la comissió organitzadora de la Festa Major.
La recollida de premis es pactarà entre els/ guanyadors/res i la comissió organitzadora.

Temàtica del concurs:
La temàtica és lliure sempre i quant el guarnit no sigui un espai publicitari i faci menció a noms i marques
comercials.
Així com el guarnit ha d’anar acord amb els valors cívics de la festa i es descartaran aquelles propostes
que l’organització consideri ofensives i/o contràries als valors que defensa i promou la Festa Major del Clot
– Camp de l’Arpa.

