II Concurs de Façanes de Nadal

Bases de participació en el concurs

1.

La participació és oberta a tothom qui vulgui decorar la seua façana, balcó o finestra, ja sigui una casa
aïllada o un edifici plurifamiliar.

2.

Es valorarà el disseny, la bellesa, la dificultat d’elaboració i l’originalitat de la decoració i la
il·luminació. Així mateix, es tendrà molt en compte l’ús de materials reciclats i reutilitzats.

3.

La inscripció és gratuïta i s’ha de fer mitjançant un missatge electrònic a l’adreça festes@santantoni.net,
entre el 2 i el 20 de desembre, amb les següents dades: nom del participant , telèfon i adreça electrònica
de contacte, adreça de l’immoble i un màxim de tres fotografies de la decoració.

4.

Les façanes, els balcons i les finestres participants han d’estar engalanades fins el 6 de gener.

5.

Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.
A partir del 20 de desembre, el jurat passarà a valorar les façanes que s’hagin presentat al concurs i
donarà a conèixer els guanyadors el 23 de desembre, veredicte que es publicarà al mitjans digitals (web
i xarxes socials) de l’Ajuntament.

6.

Els premis consistiran en vals de compra a comerços del municipi per les següents quantitats:
◦

Primer Premi: 300 euros.

◦

Segon Premi: 150 euros.

◦

Terces Premi: 60 euros.

El Departament de Festes.
Sant Antoni de Portmany, novembre de 2021
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Per segon any l’Ajuntament posa en marxa ‘Façanes de Nadal’, un concurs de decoració amb motius nadalencs
de les façanes, els balcons i les finestres en el qual pot participar qualsevol tipus d’immoble del municipi, amb
l’objectiu de fomentar l’alegria, la il·lusió i l’esperit del Nadal entre la ciutadania.

