
   

 

 

 
 

 

PRIMER CONCRUS D’APARADORS DELS COMERÇOS I SERVEIS 

D’ONTINYENT 

 

La celebració a Ontinyent d'un esdeveniment declarat d'Interès Turístic Nacional, 

com són els Moros i Cristians, mereix que les associacions del comerç: Comerç 

IN i SOC fagen tots els esforços per exalçar aquesta festa. 

Amb aquesta premissa, es crea el “Concurs ‘d’Escaparates’ – 

#ElComerçamblaFesta2022”.  

La Associació de Promoció del Comerç d’Ontinyent – Comerç IN-, l’Associació 

SOC,  i la Societat de Festers en col·laboració amb l’Ajuntament d’Ontinyent, han 

decidit crear i organitzar un concurs per premiar el treball d'engalanament i 

decoració on participaran els socis des les dues associacions organitzadores. 

 

1. OBJECTIU 

Podran presentar-se al Concurs, els establiments comercials associats a 

ambdues entitats organitzadores i amb botiga física oberta al públic al municipi 

d'Ontinyent. 

Es premiaran els tres aparadors més ben decorats en funció de criteris artístics 

relatius a les Festes de Moros i Cristians d’Ontinyent, i segons el punt 5. 

d’aquestes bases. 

2. INSCRIPCIONES 

Per poder participar en aquest concurs, el període d’inscripció serà des de dilluns 

25 fins diumenge 31 de juliol, contactant en un dels següents telèfons: 

- 615218486  

- 601907242 

I caldrà indicar la següent informació relativa a l’establiment participant: nom de 

l’establiment, direcció, compte d’instagram o facebook i telèfon de contacte. 

3. PERÍODE D’EXHIBICIÓ 

Els aparadors participants s’hauran d’exhibir des del dilluns 8 d’agost, fins el 

dimarts 30 d’agost. Entre aquestes dates, l'aparador o l'ambientació interior no 

s'han de modificar. I la votació es podrà realitzar a través dels comptes 

d’Instagram i Facebook: CONCURS ESCAPARATES ONTINYENT. 

 



   

 

 

 
4. PREMIOS 

Hi hauran tres permis, patrocinats per la Societat de Festeres, Comerç IN i SOC, 

respectivament: 

- 1 premi del jurat 

- 1 premi del públic 

- 1 premi a l’atzar d’entre tots els participants no premiats 

Cada premi constarà d’una targeta amb 250€ per consumir en un agència de 

viatges.  

5. JURADO 

El jurat estarà format per un o una representant de l’Ajuntament, un o una 

representant de la Societat de Festers, un o una representant de Comerç IN i un 

o altre de SOC.  

La persona encarrega de fer la funció de “mà innocent” per extraure el premi a 

l’atzar, serà la Regidora de Festes.  

La decisió del Jurat serà inapel·lable i es farà pública en roda de premsa i en els 

diferents canals de comunicació online de les entitats participants.  

6. ACEPTACIÓN 

La presentació de la fitxa d’inscripció implicarà l’acceptació de les presents 

bases, així com les decisions del Jurat. 

D'altra banda, amb la presentació de la inscripció, els signants donen el seu 

consentiment per al tractament d'aquestes dades, les quals es conservaran de 

forma indefinida a l'entitat amb caràcter confidencial, podent utilitzar-se el llistat 

dels establiments inscrits a fi de publicitar el concurs. 

D'acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU 

I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, l'Associació de Promoció del Comerç 

d'Ontinyent, amb CIF G97116628, informa de l'existència d'un fitxer automatitzat 

de dades personals. Es podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, 

limitació i oposició a les dades de caràcter personal, comunicant-ho al 

responsable del fitxer: Associació de Promoció de Comerços IN d'Ontinyent, al 

carrer Mayans 19 d'Ontinyent. La política de privadesa de l'entitat es troba 

publicitada a http://www.comercioin.com/legal. 

Abans de la reunió del Jurat, les corresponents Juntes Directives de les 

associacions organitzadores seran les responsables de resoldre les incidències 

que es puguen presentar. En el moment de constitució del Jurat serà aquest qui 

assumeixi la resolució dels possibles problemes que es presentin. 

http://www.comercioin.com/legal

