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BASES 

CONCURS DE DECORACIÓ D'APARADORS COMERCIALS NADALENCS DE PEGO 

La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Pego i Creama Pego en col-laboració amb l'Associació de 

Comerciants de Pego, amb motiu de les pròximes festes nadalenques 2020 -2021, proposa convocar 

un concurs de decoració d'establiments, a través del qual es vol reconèixer l'esforç d'aquells empresaris 

comerciants que inverteixen en la decoració dels seus comerços o locals professionals radicats a Pego, 

incentivant i fomentant així l'atractiu de comprar al nostre poble. 

INTRODUCCIÓ 

La finalitat d'aquest concurs és premiar l'esforç i treball que realitzen els comerciants i empresaris del 

municipi de Pego per atreure als seus clients, a través de la imaginació i l'originalitat en la decoració 

dels seus aparadors en la temàtica del Nadal, en els quals hauran d'utilitzar els seus propis productes, 

impulsant amb això la dinamització de el comerç de la nostra ciutat. 

FASE 1.- ESTABLIMENTS CONCURSANTS 

PRIMERA. Requisits dels establiments concursants. 

e — Estar localitzat en el terme municipal de Pego. 

e — Estar donat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques en algun dels epígrafs compre- 

sos en el sector de comerç menor. 

e — La decoració de l'establiment haurà d'estar realitzada amb motius nadalencs. 

e — L'establiment haurà d'estar decorat des del 9 de desembre fins al 6 de gener. 

SEGONA. Votacions 

e — Les votacions es realitzaran mitjançant votació per jurat a partir del dia 9 de desembre 

(el dia i l'hora està per determinar) . 

e — El jurat estarà integrat per persones relacionades amb el comerç o la decoració. 

e — La decisió del jurat es comunicarà el dia seguent de la votació del jurat. 

e Qualsevol situació no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.
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TERCERA. Presentació de sol.licituds dels comerços 

Termini de presentació de sol-licituds: Fins al 4 de desembre de 2020 a les 14:00 hores. 

Inscripció enviant un correu electrònic a adl-pegoÒcreama.org indicant les seguents da- 

des: 

Nom de el comerç , marca comercial , titular del comerç , direcció , te- 

lèfon de contacte , i correu electrònic . 

Telèfon de contacte de CREAMA PEGO: 965.571.255. 

FASE 2.- PARTICIPANTS A L' VOT 

Tots els comerços que prèviament s'hagin inscrit per poder participar en el concurs. 

FASE 3.- PREMIS 

L'Ajuntament concedirà un premi a l'aparador guanyador un import per valor de 300 € . 

Aquest premi serà abonat al guanyador/a un cop presente factures o tiquets de compra per una suma 

superior als 300 € i hagin estat efectuades en els comerços participants en el concurs. Només s'abonarà 

la quantitat del premi. 

FASE 4.- ENTREGA DE PREMIS PARTICIPANTS AL VOT 

El lloc de l'entrega de premis dependrà de la situació sanitària actual.


