MANLLEU. LA PRIMAVERA (EN)CANTADA 2019

7è. CONCURS FLORAL DE BALCONS i FINESTRES
BASES
PRIMER:

OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions de participació i concessió de premis del concurs floral
de balcons i finestres a la ciutat de Manlleu.

SEGON:

DESTINATARIS

Podran participar-hi tots els ciutadans i ciutadanes que decorin els seus balcons i finestres de cara al carrer,
amb flors i plantes naturals o bé amb flors i plantes creades amb material de reciclatge.

TERCER:

LLOC i TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

La inscripció per participar al concurs és gratuïta i es podrà formalitzar personalment a l’Àrea de Serveis a les
Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu, plaça de Dalt Vila, 1, o bé a través del telèfon
93 851 50 22, en l’horari d’atenció al públic de 9 h a 14 h o bé per correu electrònic a
participa@manlleu.cat, des del dilluns 18 de març fins al dijous 4 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
Les dades per fer la inscripció són: nom i cognoms del/s participant/s, DNI, adreça del/s balcó/ons o
finestra/es engalanada/es, telèfon, correu electrònic i detallar si és balcó o finestra . De manera voluntària
es pot posar un nom a l’obra, balcó o finestra engalanada, o bé explicar breument el que es vol transmetre.

QUART: JURAT
L’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu és qui designa els
membres del jurat. Els criteris de valoració del jurat seran: l’ús de la flor, l’harmonia, el color, l’originalitat, el
disseny i la varietat.
El jurat s’encarregarà de seleccionar els guanyadors/es del concurs.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Hi assistirà de forma presencial, sense veu i sense vot, la regidora de Participació Ciutadana, M. Teresa
Gallifa Company.
Els propietaris o llogaters dels balcons i de les finestres en concurs permetran fotografiar-los per facilitar el

concurs floral de balcons i finestres per poder portar en pràctica el concurs fotogràfic paral·lel al concurs
floral de balcons i finestres. També permetran que es pugui fer difusió de les fotografies dels seus balcons a
les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

CINQUÈ:

PRESENTACIÓ

Els balcons i les finestres han d’estar engalanades com a data límit el diumenge 21 d’abril i fins el dia 5 de
maig. Des del dimecres 24 d’abril fins el divendres 26 d’abril, el jurat els podrà anar a visitar.
L’ornamentació ha de ser visible des de l’exterior i perfectament fixada. L’Ajuntament no es fa responsable
de possibles accidents derivats de les ornamentacions que hi poguessin haver.

SISÈ:

PREMIS

1r premi:
2n premi:

Dinar o sopar per a dues persones en un restaurant de Manlleu.
Panera amb productes d’establiments de Manlleu.

SETÈ:

OBJECTIU i FUNCIONAMENT

L’objectiu del concurs és promoure i incentivar que els manlleuencs i les manlleuenques engalanin la ciutat
amb flors i plantes naturals o amb flors i plantes creades amb material reciclat, els dies de La Primavera
(en)cantada, que enguany té lloc entre el 23 d’abril i el 5 de maig.

VUITÈ:

LLIURAMENT DE PREMIS

Els guanyadors seran avisats abans del lliurament dels premis mitjançant una trucada telefònica i/o un
correu electrònic.
El lliurament dels premis serà el divendres 3 de maig a les 18.15 h a la Plaça de Dalt Vila, davant la casa de
cultura de Can Puget, coincidint amb el Manlleu Porta Cua.
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.
La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució inapel·lable del jurat.
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