
 

 

 

BASES DEL II CONCURS 

“ENGALANA EL TEU BALCÓ O FINESTRA” 
 

 

1.- OBJECTE. 

El present Concurs té per objecte traslladar i motivar l'ambient de les festes als balcons i finestres 

del municipi d'Alfara del Patriarca, organitzat per la regidoria de Festes, dels dies 19 al 25 d'agost. 

 
 
 
 

2.- TEMÀTICA. 

Lliure 
 
 
 
 

3.- PARTICIPANTS. 

Podran participar tots els veïns i veïnes del municipi. 
 
 
 
 

4.- LLOC I TERMINIS D'INSCRIPCIÓ. 

El concursant haurà de traure una fotografia del balcó o finestra que haja engalanat amb motiu 

de les Festes. 

Posteriorment, el concursant haurà d'enviar la imatge al correu 

comunicacio@alfaradelpatriarca.es amb el seu nom, telèfon de contacte i adreça de l'habitatge. 

Després haurà de pujar la foto a alguna de les seues xarxes socials amb l'etiqueta 

#viualfaraenfestes i etiquetar a l'ajuntament: @ajuntamentAlfaradelpatriarca (Facebook) 

@aj_alfaradelpatriarca (Instagram) @Alfarajuntament (Twitter). 

 
 
 
 

5.- DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS. 

Els balcons o façanes hauran d'estar decorats, almenys, des del 19 fins al 25 d'agost. 
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Entraren en concurs tots els elements visibles des de la via pública que contribuïsquen a 

l'exaltació i embelliment, els elements utilitzats hauran d'estar ben ancorats a l'estructura del 

balcó, sense que la seua ubicació pose en risc la seguretat dels vehicles i/o vianants, fent-se 

responsable la persona inscrita en el concurs de qualsevol accident originat per la caiguda 

d'algun element o part d'aquest a la via pública. 

 
 
 
 

6.- COMPOSICIÓ DEL JURAT. 

El Jurat estarà compost per un màxim de 10 persones membres de les distintes clavaries 

d’enguany i la regidoria de Festes, organitzadora del Concurs. 

 
 
 
 

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ DEL JURAT. 

El Jurat, en la seua labor de selecció del premiat del present Concurs, valorarà 

fonamentalment els següents factors: 

• Originalitat de la composició. 

• Qualitat ornamental. 

• Harmonia del conjunt i disseny. 
 
 
 

8.- PREMI. 

Els premis atorgats seran els següents: 

• Primer premi: 200 € 

• Segon premi: 100 € 

• Tercer premi: 70 € 
 
 
 

9.- FALLADA DEL CONCURS I LLIURAMENT DEL PREMI. 

La decisió del Jurat, que serà inapel·lable, es farà públic en la web 

www.ajuntamentalfaradelpatriarca.es el 23 d’agost i el guanyador serà avisat telefònicament. 

El lliurament del premi serà el 25 d’agost.  

 

 
El Jurat podrà declarar desert aquest certamen, per motius justificats i deixar sense efecte la 

concessió del premi. 
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10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES. 

La participació en aquest Concurs suposa la total acceptació de les presents bases, així com la 

decisió del jurat. 

 

 
Així mateix s'autoritza l'organització a realitzar quantes fotografies es consideren oportunes 

reservant-se tots els drets, podent ser utilitzades per a la seua publicació en qualsevol mitjà. 


