
 

 

 

 

FULL INSCRIPCIÓ AL CONCURS D’APARADORS EXPOCLICK 2018 

 

 

  Dades del comerç: 

Nom del comerç:__________________________________________________________________ 

 Adreça:____________________________________________________________________________  

 Telèfon:___________________________ 

 Correu electrònic:_________________________________________________________________ 

  Temàtica:__________________________________________________________________________ 

 

Dades personals: 

 Nom i cognom:__________________________________________________________________ 

 Data de naixement:______________________ Telèfon:______________________________ 

 Correu electrònic:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Signatura 

  

  



 
 

 

 

CRITERIS PER A PARTICIPAR AL I CONCURS D'APARADORS 

“EXPOCLICK , UN RIU DE CLICKS” 

 

 

 

PRIMER.- OBJECTE DE LES BASES 

L’Ajuntament d’Amposta, mitjançant la Regidoria de Joventut, convoca la I edició del Concurs 

d’Aparadors dintre la fira Expoclick 2018 per tal d’impulsar  la bona imatge comercial alhora que 

fem propaganda de l’event entre els veïns i visitants a la ciutat d’Amposta. Les presents bases 

contenen els requisits que hauran de complir els comerços que participen en el I Concurs 

d’Aparadors de la VII edició d’Expoclick, un riu de clicks. 

 

SEGON.- PROCEDIMENT DEL CONCURS 

1. Participants: hi pot participar tots aquells establiments comercials que estiguin dins el àmbit 

geogràfic circumscrit al municipi d’Amposta. Així mateix, podran participar els establiments 

públics inclosos en l’agrupació 67 (bars, cafeteries, restaurants). 

2.  Presentació de sol.licituds: del 15 al 19 d’octubre es podran fer les inscripcions al concurs al 

Casal (crta. Simpàtica, 6) en horari de 9 a 14 h. 

3. Tema: Per a fer la decoració de l’aparador s’han  d’utilitzar clicks de Playmobil i qualsevol dels 

complements de la marca, encara que també es podran posar material per tal de decorar 

(pedres, herba, sorra, etc.) i eines per crear el paisatge. El tema és lliure. 

4. Durada: Els aparadors han d’estar decorats des del 22 d’octubre fins el 12 de novembre de 

2018.  

5.  Ojecte: El comerç que s’inscrigui al concurs haurà de tenir visible, al lloc on faci la exposició de 

clicks, un cartell de Expoclick 2018, en format A2 i fet en material cartó pluma, per tal de fer 

difusió de l’esdeveniment i que s’entrega al comerç abans del dia 22 d’octubre. 

6. Jurat:  estarà format per un membre de la organització, un membre de la escola Esardi i un 

membre de l’associació “Somosclick”, i el seu veredicte serà inapel.lable. La visita d’aquest jurat 

als aparadors decorats serà el dimecres 7 de novembre durant tota la jornada laboral. 

7. Veredicte del Jurat: les deliberacions del jurat seran secretes i inapel.lables. Així mateix si 

aquest ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun premi. Qualsevol qüestió 

que sorgeixi no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre l’organització, i ha de ser acceptada 

pels participants obligatòriament. 

8. Premis: S’atorgarà un premi, consistent en 100 euros, a l’aparador més original. El premi es 

lliurarà el dijous 8 de novembre al mateix establiment guanyador. 

 

 

 

Aquests criteris poden ser modificades per causes alienes o de causa major 


