NOTA INFORMATIVA
CONCURS DE MOSTRADORS DE LES FESTES DE GRÀCIA 2019. Un any més, des de
l'Ajuntament de Maó es convoca un nou concurs de mostradors de les festes de la Mare de
Gràcia. És una bona manera d'ambientar l'arribada de les festes i fer més atractiu el
passeig per la ciutat. Aquí us deixam les bases per si voleu prendre part en aquesta
convocatòria:
CONCURS DE MOSTRADORS
FESTES DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 2019
L’Ajuntament de Maó convoca el CONCURS DE MOSTRADORS
DE LES FESTES DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 2019, segons les següents
BASES

1. Hi podran participar tots els establiments situats al terme municipal de Maó que ho desitgin.
2. La temàtica amb què s’ha de crear la decoració del mostrador pot ser de caràcter lliure o bé
relativa a les festes.
3. Les persones que hi vulguin participar ho hauran de fer saber al Servei Municipal de Cultura
fins al dia 23 d’agost de 2019; per fer-ho, es poden dirigir personalment a les oficines del
Claustre del Carme, o bé al telèfon 971353280 o a l’adreça electrònica cultura@ajmao.org.
4. Els mostradors han d’estar totalment instal·lats a partir del dia 28 d’agost.
5. L’Ajuntament nomenarà un jurat de persones enteses, que procediran a escollir els tres
mostradors guanyadors, després de la visita que efectuaran a tots els inscrits el dia 29 d’agost,
de la qual s’informarà prèviament els establiments participants.
6. En el moment d’elegir, el jurat tindrà en compte l’enginy, l’originalitat i l’esforç en la creació i
realització de l’espai decorat.
7. Els tres mostradors guanyadors rebran un record commemoratiu i els següents premis:
1. Primer premi 150 euros
2. Segon premi 100 euros
3. Tercer premi 50 euros
8. Els premis es lliuraran en un acte públic que tindrà lloc el dia 30 d’agost, divendres, a les
13.30 hores, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Maó.
EL TINENT D’ALCALDIA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I FESTES
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