BASES DELS CONCURS D’APARADORS PER LA COPA DEL MÓN DE HOQUEI
FEMENÍ TERRASSA ‘22
De l'1 al 17 de juliol es celebrarà la Hockey Women's World Cup a la nostra ciutat,
juntament amb la ciutat Holandesa d' Amstelveen. Durant aquests dies, 8 de les millors
seleccions del món competiran a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
És per això que l’Ajuntament de Terrassa i l’Organització de la Copa del Món d’Hoquei
Femení Terrassa 2022, junt amb les associacions de comerciants i tots aquells establiments
que hi vulguin participar, organitzen el concurs d’aparadors “Aparadors del Mundial”.
La campanya «Aparadors del Mundial» pretén crear un ambient ciutadà que participi
d’aquesta importantíssima competició esportiva mundial.
Les bases per participar-hi son les següents:
1- Temàtica: Hoquei i esport femení.
2- Participants: establiments dels sectors comercial i de serveis de Terrassa.
3- Durada: els aparadors tematitzats hauran de romandre exposats del 1 al 17 de juliol
ambdós inclosos.
5- Valoració dels aparadors: els criteris de valoració que tindrà̀ en compte el jurat a l’hora
d’atorgar els premi seran:
o
o
o
o

L'originalitat.
La creativitat.
La utilització de recursos respectuosos amb el medi ambient.
El grau de vinculació amb la temàtica de la campanya de dinamització comercial:
Hoquei i esport femení.

6- Operativa de participació́ :
o
o
o

Els comerços que vulguin participar hauran d’enviar una foto de l’aparador i les
seves dades a comerciants@terrassa.cat
El jurat valorarà̀ totes les fotografies i en seleccionarà̀ les 10 millors com a finalistes.
El jurat efectuarà̀ la visita física als 10 establiments finalistes
Entre els 10 aparadors s’escolliran els 3 guanyadors.

Els establiments que no tinguin l’aparador decorat o suficientment visible i il·luminat dins de
l'horari de visita, no seran avaluats. La visita del jurat a l'establiment és única, i es farà
segons determini l’organització́ .
7- Jurat: un/a representant de la regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Terrassa, un/a
representant de cada associació participant, un/a representant de l’organització d’activitats
paral·leles del Mundial.

8- Premis: Hi haurà tres premis (1er, 2n i 3er) per ordre de puntuació segons valoració́ del
jurat.
Els premis consistiran en:
1er premi: Un sopar per a dues persones en un local del Gremi d'Hostaleria de
Terrassa i Comarca a determinar.
2n i 3r premi: Un tast d’una tapa per a dues persones en un local del Gremi
d'Hostaleria de Terrassa i Comarca a determinar.
El lliurament de premis es realitzarà durant el mes de Juliol.
El premiats es faran públics el dia del lliurament dels premis i els seus aparadors estaran
identificats amb el distintiu corresponent.

