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BASES DEL CONCURS #NADALVDD PER AL NADAL 2020-2021 

 

Amb motiu de la celebració del Nadal 2020-2021, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt convo-
ca el concurs #NADALVdD, amb l’objectiu de fomentar les activitats populars i incentivar 
la participació ciutadana. 

 

1. OBJECTE DEL CONCURS  

L’objecte del concurs és premiar les millors iniciatives per decorar, amb motius nada-
lencs, espais particulars o d’entitats, que es puguin veure des del carrer. Aquests ele-
ments poden ser balcons, finestres, jardins, patis o similars. 

  

2. DATES DE VISUALITZACIÓ / EXPOSICIÓ PER A VALORAR LES PROPOSTES 

Els participants han d’enviar per correu electrònic a nadalvdd@vilassardedalt.cat una 
fotografia de la seva proposta, des del dia 14 fins al 21 de desembre a les 15:00 h. El 
jurat avaluarà les fotografies i farà inspeccions visuals el dia 21 i 22 de desembre, un cop 
tancada la recepció de propostes participants. El departament de Comunicació de 
l’Ajuntament farà difusió de les fotografies presentades a concurs. 

Al correu electrònic, el concursant ha d’indicar: 

- Nom i cognoms del concursant, o d’un representant en cas de tractar-se d’una en-
titat. En aquest cas, també caldrà facilitar el nom de la entitat. 

- Número de telèfon de contacte. 

- Adreça de l’element decorat per Nadal que es presenta a concurs. 

- Ha d’adjuntar també l’autorització per a la publicació i tractament de les seves da-
des personals o de l’entitat. (Annex I) 

 

3. INSCRIPCIÓ 

No cal inscripció prèvia. Hi podrà participar qualsevol persona empadronada a Vilassar de 
Dalt  o entitat inscrita al registre d’entitats municipal que enviï la fotografia al correu elec-
trònic indicat i etiqueti la fotografia a xarxes amb #NadalVdD entre els dies 14 i 21 de 
desembre abans de les 15:00 h.  

 

4. JURAT 

El jurat estarà format per la Comissió de Festes i aquelles persones que aquesta designi 
per formar-ne part. 

 

5. PREMIS 

Es lliuraran 10 premis a les composicions que millor mostrin el caire festiu nadalenc i 
consistiran en targetes moneder per poder utilitzar en comerç o restauració de Vilassar de 
Dalt. Hi haurà un primer premi de 300,00 €, un segon premi de 200,00 € i 8 premis de 
100,00 €.  
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6. ACCEPTACIÓ 

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les Bases, així com l’acceptació 
de les decisions del jurat i de l’organització.  

 

Per a més informació: 

Servei de Cultura 

Tel. 937539800 

carmonamm@vilassardedalt.cat / canorp@vilassardedalt.cat 

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h  
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ANNEX I 

 

AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES 

 

NOM: 

DOMICILI: 

TELEFON DE CONTACTE: 

 

Jo,                                       dono consentiment per a la utilització de les meves dades 
personals dins el concurs #NadalVdD que organitza l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
amb l’objectiu de fomentar les activitats populars i incentivar la participació ciutadana. 

 

 

 

Vilassar de Dalt,      de desembre  de 2020 

 

 

 

(Signatura) 

 

 

  


