Ajuntament de Vilassar de Dalt
Cultura

BASES DEL CONCURS SANTA LLÚCIA GO!
PER A LA FESTA MAJOR DELS SANTS GENÍS 2017

En motiu de la Festa Major dels Sants Genís 2017, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt convoca el
Concurs de fotografia anomenat Concurs Santa Llúcia Go!, el qual té per objectiu el foment de la
cultura i el coneixement del nostre poble. Enguany el concurs està dedicat als 400 anys d’història
de la Plaça de la Vila.

1.- DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ
Del 24 al 27 d’agost, als comerços i equipaments locals. El concurs finalitza el diumenge 27 a les
22 h. El lliurament del premi es realitzarà durant l’acte de cantada d’havaneres a la Plaça de la
Vila.

2.- PROGRAMA
24 d’agost a partir de les 15 h – Comença la recerca de les fotografies. Hi haurà una bústia a
l’Ajuntament per dipositar les butlletes una vegada completades.
27 d’agost a les 22 h – Finalització del concurs i retirada de la bústia amb les butlletes participants.

3.- INSCRIPCIÓ
La participació està oberta a tothom. Només cal disposar de la butlleta del concurs per participar.
La butlleta arribarà a domicili i també estarà disponible als equipaments municipals.

4.- INSTRUCCIONS DEL CONCURS
Recorre Vilassar i troba les dotze fotografies de la Plaça de la Vila. Hi veuràs les diferents activitats
que s’hi feien i la seva transformació. Omple la butlleta amb el nom del lloc on has trobat cadascuna de les fotografies. Quan les tinguis totes, posa les teves dades a la butlleta, retalla-la i dipositala a la bústia del concurs ubicada a la porta de la Casa de la Vila. El 27 d'agost, durant les Havaneres de la Festa Major, s'escollirà per sorteig la guanyadora o el guanyador entre totes les butlletes complimentades correctament.
5.- JURAT
El jurat estarà conformat per la Comissió de Festes, que revisarà que la persona guanyadora del
sorteig hagi encertat la localització de cada fotografia.

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