BASES CONCURS FIRA DE SANT MARTIRIÀ 2020
1. PARTICIPANTS

5. PREMIS

1.1. La participació està oberta a tothom, sense límits
d’edat o residència sempre que els treballs s’ajustin a les
bases de participació.

5.1. Premis a cadascuna de les categories:
Categoria Fira de Sant Martirià: 1 premi categoria mini
de 200€ 2 premis de 200€ a la categoria infantil i 2
premis de 200€ a la categoria juvenil.

1.2. La participació és lliure i gratuïta

Categoria Fira Sant Martirià al comerç de Banyoles: 5
premis de 200 €

1.3. Els membres de la junta de l’Associació Banyoles
Comerç i Turisme estan exclosos de la participació.

2. OBJECTIU
2.1. L’objectiu del concurs és promoure la participació de
la ciutadania a la Fira de Sant Martirià 2020, que serà
virtual per causa de la situació pandèmica.

5.2. Es comunicarà als premiats el premi obtingut i els
detalls per a la seva recollida i ús per la mateixa via en què
han tramès el document (correu electrònic o missatge
directe d’Instagram).

3. TEMÀTICA

5.3. Els vals s’hauran de recollir a l’Oficina d’Atenció
Comercial i Turística (Major, 38, Banyoles) el dia que es
convoqui per l’entrega.

3.1 Hi haurà dues categories de temàtica diferent:
1. Fira de Sant Martirià: dibuixos i il·lustracions realitza-

5.4. Els vals s’hauran de bescanviar com a màxim el 5 de
gener de 2021; més enllà d’aquesta data, no seran vàlids.

des per infants en 3 categories: de 0 a 5 anys (categoria
mini), de 6 a 11 (categoria infantil) i de 12 a 16 anys (categoria juvenil). El tema serà la fira en tots els seus
àmbits: races autòctones, cavalls, concursos, fira de
mostres, artesania.
2. Fira de Sant Martirià al comerç de Banyoles: imatges
dels cartells de les diferents edicions de la fira exposades al comerç associat.
3.2. Les obres han de ser inèdites

4. PARTICIPACIÓ

6.JURAT
6.1. El jurat estarà composat per membres de l’Associació
Banyoles Comerç i Turisme, membres de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles i algun
professional del món de les xxss, comunicació i/o fotografia.
6.2 Aquest es reunirà un cop acabat el concurs per tal de
deliberar sobre les fotografies i dibuixos presentats i
atorgar els guanyadors, que es contactaran amb les dades
facilitades.

4.1. Per participar caldrà en primer lloc disposar d’un perfil
obert a instagram de manera que es permeti veure les
imatges penjades.
4.2. Etiquetar les imatges amb l’etiqueta #firasantmartiria per ambdós categories al perfils corresponents:
Per la categoria de dibuixos i il·lustracions @turismebanyoles
Per la categoria de fotografies dels aparadors amb els
cartells de la fira @associaciobanyoles
4.3. A banda serà necessaria enviar la foto juntament amb
les dades del participant (nom, edat i contacte) a l’adreça
de l’associació: info@banyolescomerciturisme.cat
4.4. El termini per participar serà des del dia 11 de novembre i fins el dia 30 de novembre.

2.000€

EN PREMIS

Organitza:

#debanyoles

