BASES DEL CONCURS D’APARADORS DE SANTA TECLA 2022

1.

Objecte i tema

L’Associació de Comerciants Via T Tarragona-Shopping organitza el primer Concurs
d’Aparadors de Santa Tecla amb la col·laboració de Chartreuse.
El concurs portarà el nom de CONCURS D’APARADORS Edició “SANTA TECLA 2022”.
L’objectiu del concurs és vincular els comerços i empreses a una acció cultural de la ciutat,
millorar l’experiència de compra als establiments i, a la vegada, es vol captar públic de tot
el territori perquè visiti els nostres negocis fent una ruta d’aparadors.

2.

Participants

Pot participar en aquest concurs:

Hi podrà participar qualsevol persona física o jurídica que sigui titular (propietària o no)
d’un establiment de comerç situat al municipi de Tarragona. Els participants han de tenir
el negoci a peu de carrer i s’ha de poder visualitzar a través dels seus aparadors o bé a
l’interior del seu negoci.
Hi poden participar tots els establiments comercials i de serveis comercials de les àrees
del Centre, Llevant, Nord i Ponent de Tarragona que s’hagin inscrit al concurs i compleixin
els requisits

3.

Inscripcions i termini de presentació de sol·licituds

Les inscripcions podran formalitzar-se a partir del dia 15 de juliol de 2022, en línia, des
del web: www.laviat.com
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Les inscripcions són gratuïtes i es podran formalitzar a l’Associació de Comerciants Via T a
través del correu info@laviat.com (o bé contactant a través del telèfon 977 234 112), on
s’han d’incloure les dades següents obligatòriament:
1. Nom de l’establiment/negoci i adreça postal (*)
2. Telèfon de contacte i correu electrònic (*)
3. Nom i cognoms de la persona de contacte (*)
5. Fotografia/es de l’aparador muntat (frontal, general, de detall...) (*)
En cas de no aportar alguna d’aquestes dades (*), no es formalitzarà la inscripció i
l’establiment no entrarà a concurs.
*Per tal de donar per finalitzada la inscripció s'hauran d’enviar 3 imatges (horitzontal,
vertical i ampliada) a : info@laviat.com. La data límit per enviar les fotografies és el 15 de
setembre .
Les fotografies enviades de tots els aparadors dels establiments participants seran
susceptibles de ser compartides o emprades per la organització del Concurs, a efectes
promocionals o publicitaris, a les xarxes socials i altres mitjans de difusió/comunicació,
durant la vigència del concurs, per la qual cosa, aquells que s’inscriguin al concurs s’entén
que accepten la cessió de les imatges sense restriccions ni contraprestacions possibles en
favor de l’organització d’aquest concurs i per als usos que s’especifiquen.

La inscripció és gratuïta i només es pot inscriure un element per participant.
4.

Termini i Calendari

Els elements decorats hauran d’estar guarnits, com a mínim, durant el període del 12 al 23
de setembre de 2022, que serà el període de dies durant el qual el jurat popular efectuarà
la seva valoració.
Calendari:
•
•
•
•
•
•

Inscripcions: del 20 de juliol al 30 de juliol
Recollida del pack Chartreuse per decorar del 29 d’agost al 8 de setembre
Enviament de fotografies: del 12 al 15 de setembre
Guarniment: ha d’estar guarnit del 12 al 23 de setembre, com a mínim
Votacions per vot popular: del 23 al 28 de setembre
Cloenda i entrega de reconeixements als guanyadors: 29 de setembre
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5.

Condicions

A cada participant li facilitarem un lot de marxandatge facilitat per la marca Chartreuse
que ha de quedar exposat a l’aparador, a banda us animem que cadascun de vosaltres
exposi el material de Chartreuse que heu anat col·leccionant des de fa tants anys junt
amb altres elements festius que s’hi vulguin afegir.
D’aquesta manera es geolocalitzarà cada participant i es proposarà de fer una ruta
d’aparadors.
Els aparadors hauran de romandre decorats i visibles al públic dins del període comprès
entre el 12 i el 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos (període d’avaluació i valoració
per al jurat del concurs).
L’incompliment d’aquesta condició implicarà la desqualificació del participant.
S’aconsella maximitzar el nombre de dies d’exposició, dins del període indicat.
6.

Jurat

En aquesta edició el jurat serà el vot del públic.
El sistema de vot serà a través d’una aplicació de vots: EASY PROMOS.
7.

Criteris de valoració

Atès que es cedeix la responsabilitat del vot a la població de tarragona i voltants, no hi ha
cap criteri establert, sempre que l’establiment en qüestió compleixi amb les normes i
estigui guarnit.
Categories
1r més votat
2n més votat
3r més votat
8.

Premis
•

1r guanyador: una ampolla de 3 litres de Chartreuse amb barreja única amb un
etiquetatge especial amb motiu del concurs d’aparadors 2022. Entrada per a dues
persones al museu de Chartreuse de França.

•

2n guanyador: un lot especial de Chartreuse i dues entrades per al museu de
Chartreuse de França.

•

3r guanyador : llibre oficial de Chartreuse i dues entrades per al museu de
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Chartreuse de França.
•

Votants: entre totes les persones que participin a les votacions es sortejaran 30
miniatures de Chartreuse.

9. Entrega de premis i publicació de guanyadors
El 23 de setembre, a les 12 hores, es publicaran els guanyadors a través de la web
www.laviat.com i de les xarxes socials de l’entitat.
El 29 de setembre es farà l’entrega de premis a cada establiment guanyador, a la seva
pròpia botiga
Els guanyadors de les mini ampolles de Chartreuse podran recollir els premis a partir del 3
d’octubre a la seu de l’entitat:
Via T Tarragona Shopping
Rambla Nova 37, principal
43003 Tarragona en horari de 9.30 a 13.30
10.Protecció de dades de caràcter personal
Responsable del tractament: Associació de Comerciants Via T.
Finalitat del tractament
— Gestionar la participació dels concursants i posar-se en contacte amb els participants.
— Comunicar-los que han estat guanyadors del concurs.
Destrucció de la llista de dades personals
— Un mes després de l’entrega del premi, s'eliminarà la llista dels participants, i per tant no se'n
conservarà cap dada.
Destinatari de cessions o transferències: Associació de Comerciants Via T
L’Associació de Comerciants Via T garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Us
informem que l’adreça de correu electrònic on la persona interessada pot exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és info@laviat.com

11.Acceptació de les bases
La participació en aquest Concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la
conformitat amb la resolució del jurat.
Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel jurat.
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