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BASES
“BARRO DE ESCAPARATE”
O Concello de Barro convoca o Concurso de ambientación de locais na época de
Entroido e Día dos namorados 2020, “Barro de escaparate”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Tras o éxito das accións desenvolvidas no marco dos programas de dinamización do
comercio e da hostalaría no ano 2019 e co fin de seguir promocionando o consumo no
comercio local, poñer en valor o bo facer dos comerciantes e dinamizar a economía, o
Concello de Barro convoca “Barro de escaparate”
Dirixido a establecementos comerciais e hostaleiros, co ánimo de visibilizar o atractivo
do noso pobo, nunhas datas tan salientables como estas, mediante o recoñecemento á
realización de intervencións artísticas ou decorativas nos escaparates e fachadas dos
nosos comercios, e demais establecementos do municipio.
PARTICIPANTES:
A inscrición poderá realizala o profesional encargado/a de dirixir a intervención ou o
titular do establecemento. Corre pola súa conta garantir que se respectan as obrigas
derivadas dos dereitos de autor de canto material poidan utilizar nos seus proxectos. A
técnica, materiais e estilo será libre.
A participación no concurso formalizarase mediante a inscrición que será entregada no
rexistro do Concello de Barro
O prazo de inscrición remata o martes 10 de febreiro de 2020.
As intervencións participantes serán revisadas polo xurado durante a última semana
de febreiro e deberán permanecer ata día 9 de marzo.
XURADO:
O xurado terá en conta, cando menos, os seguintes criterios avaliativos: calidade
técnica, aproveitamento de recursos propios, orixinalidade e innovación nos contidos e
nos formatos, a exposición do produto, a unidade e a composición.
O xurado estará formado polo concelleiro de Promoción económica, Emprego,
Xuventude e turismo (ou persoa en quen delegue), que o presidirá, e 3 persoas invitadas
relacionadas con xestión de ventas e espazos comerciais.
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PREMIOS
A dotación dos premios será de 200€ para o 1º premio, 150€ para o 2º premio e 100€
para o 3º premio con cargo á aplicación orzamentaria correspondente á Concellería de
Promoción Económica e emprego dos orzamentos municipais para o exercicio 2020.
A entrega de premios realizarase o día 9 de marzo no Concello de barro.
A participación neste concurso implica a aceptación das súas bases en todo o seu
contido e das decisións que adopte o xurado naqueles aspectos non previstos.
PROMOCIÓN DO CONCURSO
Todos os participantes deberán colaborar coas accións de promoción que faga o
concello. Todos os establecementos deberán exhibir nun lugar visible o cartel que os
identificará como participantes no certame
COMUNICACIÓN DOS GAÑADORES:
A comunicación oficial dos gañadores realizarase de forma pública a través das redes
sociais relacionadas co Concello de Barro.
UTILIZACIÓN DE NOME, IMAXE DOS PARTICIPANTES.
-Os participantes prestan o seu consentimento expreso ao Concello de Barro no caso de
que esta entidade decidise utilizar o nome ou imaxe en calquera soporte de
comunicación, incluídas páxinas web e redes sociais, etc., con fins informativos ou
promocionais, sempre que estas se relacionen coa presente promoción, sen que isto xere
dereito a favor dos gañadores a recibir contraprestación algunha por iso. Devandito
consentimento préstase de forma gratuíta, por iso, sen limitación territorial nin de
soportes e coa vixencia temporal máxima establecida na lei.
ACEPTACIÓN DAS BASES.
Todos os participantes comprométense polo simple feito de participar á aceptación das
condicións expresadas nas presentes bases. Para o coñecemento de calquera litixio que
puidese expoñerse en canto á interpretación ou aplicación das presentes bases, tanto o
Concello de Barro como os participantes desta promoción sométense expresamente á
xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais de Pontevedra, con renuncia
expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles. O Concello de Barro
resérvase o dereito de modificar aspectos non substanciais da promoción se as
circunstancias esíxeno. Bases dispoñibles na web www.barro.gal

