
BASES DEL CONCURS D’APARADORS 
VII FIRA DE LA FLOR I EL PLANTER DE SALT

1. Podrà participar en aquest concurs qualsevol establiment del municipi de Salt.
2. Per  participar  en  el  concurs  d’aparadors  els  interessats  hauran  d’omplir  la  butlleta

d’inscripció adjunta a aquestes bases i lliurar-la degudament complimentada per alguna
de les vies següents: Oficina de promoció de la ciutat en horari de 10.00 a 14.00 h fins el
dilluns 16 de març o a l’adreça electrònica promociodelaciutat@salt.cat. 

3. La temàtica escollida serà la flor i el planter de Salt. 
4. Es fixa com a període d’exposició dels aparadors el comprès entre els dies 6 i 11 d’abril.
5. L’ajuntament facilitarà una identificació a tots els comerços participants. 
6. El  jurat  estarà  format  per  la  Tinenta  d’Alcalde  de  l’Àrea  d’Atenció  a  les  Persones  de

l’Ajuntament de Salt, per un representant de la Federació de Comerciants de Salt i per una
persona vinculada al món del disseny.

7. El jurat visitarà els establiments participants durant la setmana que duri d’exposició.
8. El  jurat  atorgarà  un  únic  premi  al  millor  aparador:  un  metacrilat  commemoratiu  i  un

obsequi. 
9. El jurat podrà declarar desert el premi.
10. El veredicte i lliurament del premi és farà públic a les 11.00 h del dia 12 d’abril en el marc

de la VII Fira de la Flor i el Planter de Salt. 
11. El fet de participar en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. 
12. L’Ajuntament de Salt es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases.

CONCURS D’APARADORS FIRA DE LA FLOR I EL PLANTER DE SALT 2015
BUTLLETA PARTICIPACIÓ

Nom establiment: 
Adreça: 
Telèfon: 
Persona de contacte: 
Activitat/s de l’establiment: 
Horari comercial. 

Titular de l’establiment: 
Adreça: 
Telèfon: 
Correu electrònic: 

El/la titular de l’establiment a dalt esmentat, sol·licita la seva participació en el concurs d’aparadors Fira
de la Flor i el Planter de Salt així com declara expressament l’acceptació de les bases d’aquest concurs. 

Signat

mailto:promociodelaciutat@salt.cat

