CONCURS DE BALCONS, MIRADORS I FAÇANES DE PLANTES BAIXES
D’ORÍGENS 2018
Objecte
L’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita convoca, durant la celebració
d’Orígens 2018, el concurs de balcons/miradors i façanes de plantes baixes
amb l’objectiu d’embellir l’espai.
Categories
S’estableixen dues categories.
a) Balcons i miradors
b) Façanes de plantes baixes

Característiques i criteris de valoració
Categoria a)
- La decoració ha de ser visible sense problemes des del carrer.
- No hi podrà haver elements contemporanis ni elements de plàstic.
- La decoració ha de contenir, almenys, una vànova, mantó o llençol.
També pot incorporar roba tradicional, elements vegetals, estris vinculats
al món de la mar o de la pagesia.
- El balcó o mirador ha d’estar ornat durant tota la setmana d’Orígens, del
8 al 14 d’octubre.
Categoria b)
- La decoració ha d’envair el mínim possible la vorera per garantir que els
vianants hi puguin transitar sense problemes.
- No hi podrà haver elements contemporanis ni elements de plàstic.
- La decoració ha de contenir, almenys, mobiliari o elements ornamentals
de l’època. També pot incorporar roba tradicional, elements vegetals,
estris vinculats al món de la mar o de la pagesia.
- La decoració de la façana de la planta baixa ha d’estar instal·lada durant
tota la setmana d’Orígens, del 8 al 14 d’octubre.
Es valorarà l’originalitat, la combinació dels elements i dels colors
Inscripcions
El veïnat del Barri del Xicago s’hi pot inscriure fins al 21 de setembre als
Serveis de Cultura (Ràdio Ràpita) o a l’adreça de correu electrònic
tcartes@larapita.cat, facilitant les següents dades:
-

Nom i cognoms

@viulosorigens

viulosorigens.cat

-

Telèfon
Adreça del domicili
Categoria en què es concursa

La inscripció és gratuïta.
La inscripció suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Tota persona no inscrita no podrà participar en el concurs.
Jurat
El jurat estarà format per membres de la comissió d’Orígens i per professionals
de la decoració i l’interiorisme del municipi.
La decisió del jurat és inapel·lable.
Premis
Hi haurà un únic premi per categoria que es farà públic durant la celebració
d’Orígens.
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