BASES DEL CONCURS FLORAL “POSEM-HI FLORS #TGNVILAFLORIDA”

1.

Objecte i tema

L’Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants Via T
Tarragona-Shopping, convoca el primer concurs floral de Tarragona.
El concurs porta el nom de “Posem-hi Flors! @TGNVilaFlorida”, en homenatge a la recent
incorporació de la nostra ciutat dins de l’ens Viles Florides.
Dins el concurs hi ha tres categories: es poden decorar balcons, façanes, exteriors i/o
interiors de botiga i terrasses de restaurants.
L’objectiu del concurs és millorar l’experiència de compra als establiments de la ciutat, a la
vegada que es vol captar públic de tot el territori perquè visiti la nostra ciutat.

2.

Participants

Poden participar en aquest concurs:
A. Categoria Particular: persones a títol individual, comunitats de propietaris i associacions
de veïns (decoració de balcons).
B. Categoria Comerç: establiments comercials (decoració de façanes, exteriors i/o
interiors).
C. Categoria Restauració: establiments de restauració, hotels i bars (decoració de
terrasses).
Hi pot participar qualsevol persona física o jurídica que sigui titular (propietària o no) d’un
establiment de comerç situat al municipi de Tarragona, amb un o més balcons, entrades,
aparadors, terrasses, patis... susceptibles de ser decorats i visibles des del carrer, i que
reuneixin les condicions necessàries per ser decorats, sense que això suposi un perill per a
la integritat del mateix suport o dels vianants.
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 en compleixin
els requisits.

3.

Inscripcions i termini de presentació de sol·licituds

Les inscripcions s’han de fer abans del 15 de maig del 2022 des del web:
https://www.tarragona.cat/posem-hi-flors. Són gratuïtes i es poden formalitzar a l’Associació
de Comerciants Via T amb un correu a l’adreça electrònica vilesflorides@tarragona.cat (o bé
contactant-hi mitjançant el telèfon 977 234 112), en el qual s’han d’incloure les dades
següents obligatòriament:
1. Nom de l’establiment/restaurant/particular i adreça postal (*)

2. Telèfon de contacte i adreça electrònica (*)
3. Nom i cognoms de la persona de contacte (*)
5. Fotografia/es de l’aparador muntat (frontal, general, de detall...) (*)
En cas de no presentar 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'han d’enviar tres imatges (horitzontal, vertical i
ampliada) a vilesflorides@tarragona.cat. La data límit per enviar les fotografies és el 22 de
maig.
Les fotografies enviades de tots els aparadors dels establiments participants podran ser
compartides o emprades per l’organització del concurs, a efectes promocionals o publicitaris,
a les xarxes socials i altres mitjans de difusió/comunicació durant la vigència del concurs. Per
això, s’entén que aquells que s’inscriguin al concurs 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.
A cada inscrit se li lliurarà un distintiu que haurà de col·locar en un lloc de l’immoble, ben
visible.
La inscripció és gratuïta, i només es pot inscriure un element per participant.

4.

Termini i calendari

Els elements decorats han d’estar guarnits com a mínim durant el període del 16 al 27 de maig
del 2022, que és el període de dies durant el qual el jurat efectuarà la valoració.
Calendari:
•
•
•
•
•
•

5.

Inscripcions: data límit fins el 15 de maig.
Enviament de fotografies: data límit 22 de maig.
Guarniment: com a mínim han d’estar guarnits del 16 de maig al 27 de maig.
Votacions jurat professional: del 16 al 27 de maig.
Votacions vot popular: del 24 al 29 de maig.
Cloenda i entrega de reconeixements als guanyadors: 7 de juny.
Condicions

Les decoracions han de romandre visibles al públic dins del període comprès entre el 16 de
maig i el 27 de maig de 2022 (ambdós inclosos, període d’avaluació i valoració pel jurat del
concurs).
Els participants han de vetllar que tots els elements penjants o instal·lats en qualsevol
estructura estiguin perfectament fixats, de manera que mai han d’estar exposats fora dels
elements arquitectònics aeris (balcons i pèrgoles), i sense risc que puguin caure o
desprendre-se’n.

L’incompliment d’aquesta condició implica la desqualificació del participant.
Totes les plantes i els vegetals exposats als balcons poden ser naturals, vius, secs i/o
artificials.
S’aconsella maximitzar el nombre de dies d’exposició, dins del període indicat.

6.

Jurat

El jurat està format per persones vinculades al sector de la jardineria i la floristeria i per
membres de l’organització. Les deliberacions són secretes i el veredicte és inapel·lable.
La composició del jurat és la següent:
a. Un representant d’una de les federacions de veïns de Tarragona o bé de Parcs i Jardins.
b. Un representant del sector dels floristes.
c. Un representant del sector del comerç i/o de la restauració.
d. Jurat popular: concurs fotogràfic de vots a través de l’aplicació Easy Promo.

7.

Criteris de valoració

Per valorar les creacions participants, es tindran en compte principalment els criteris
següents: la utilització de la flor, l’harmonia, el color, l’originalitat, el disseny i la
composició, així com la varietat d’espècies.
Categoria Restauració: es valoraran la decoració floral de les terrasses, l’originalitat, els
materials emprats i les composicions florals i cromàtiques.
Categoria Comerços: es valoraran les decoracions externes, ja siguin façanes o bé
decoracions efímeres; també es valoraran l'originalitat, els materials emprats i les
composicions florals.
Categoria Balcons: es valorarà el cromatisme; també es valorarà la unitat, és a dir, un
mateix edifici guarnit amb la mateixa flor o color. Això no obstant, també s’hi pot adherir
un edifici en format lliure; en aquest cas, es valorarà que tots els balcons incloguin flors i
plantes.

8.

Categories

• Guanyador categoria Comerç
• Guanyador categoria Restauració
• Guanyador categoria Particular
• Vot del públic

9.

Premis

• Guanyador categoria Comerç: 242 € per bescanviar en qualsevol de les floristeries
participants. Reconeixement al millor establiment comercial floral de Tarragona.
• Guanyador categoria Restauració: 242 € per bescanviar en qualsevol de les floristeries
participants. Reconeixement al millor restaurant floral de Tarragona.
• Guanyador categoria Particular: 242 € per bescanviar en qualsevol de les floristeries
participants. Reconeixement al millor balcó floral de Tarragona.
• Vot del públic: millor (reconeixement a la millor decoració floral de Tarragona).
En cap cas s’entregaran diners en metàl·lic.
Segona fase (jurat professional): valoració d’aparadors
Essent els dies previstos d’exposició del 16 al 27 de maig, el jurat, en aquests dies, de
manera aleatòria podrà visitar personalment els diferents participants per fer les valoracions.
Els membres del jurat, no obstant l’anterior, podran emetre l’avaluació a partir de les
fotografies facilitades pels participants a l’organitzador, en cas que no es pugui fer la visita
personal.
En cas que el dia de la visita la decoració per al concurs hagi canviat o s’hagi modificat
respecte a la fotografia aportada pel concursant en el correu d’inscripció, el membre del jurat
valorarà en funció d’aquest document gràfic rebut.
El jurat farà les valoracions dels aparadors, de les façanes adjacents, de les terrasses i dels
balcons en funció dels següents criteris (puntuables de 0 a 5 cadascun):

•
•

•

1r criteri: artístic. Es valoraran la qualitat artística, el treball aplicat de
confecció i l’originalitat.
2n criteri: materials i textures. Es valoraran els elements emprats en la
configuració de l’aparador, les flors i plantes naturals, seques i/o artificials, i
les composicions.
3r criteri: cromatisme. Es valoraran l’originalitat i l’impacte de la proposta,
així com el cromatisme, els tons de les flors i plantes i les composicions.

Cada membre del jurat pot valorar i puntuar cadascun dels criteris anteriors entre 0 i 5 punts,
sempre en nombres sencers (no fraccions), i per tant amb un màxim de fins a 5 punts.
La puntuació màxima per a cada establiment és de 15 punts.
La puntuació de cada decoració resulta de la mitjana de la puntuació emesa per tots els
membres del jurat en relació amb l’establiment, segons la fórmula següent:
Puntuació total aparador = (suma de les puntuacions de tots els membres respecte de
l’aparador avaluat) / (nombre de membres del jurat que han puntuat l’aparador)
En cas d’empat, el vot particular de la consellera (o de qui la substitueixi) decidirà el resultat

i el guanyador de qualsevol de les categories del concurs.
Tercera fase (jurat popular)
Totes les fotografies es publicaran a través d’una aplicació entre el 24 al 29 de maig, en la
qual es podrà votar la imatge que agradi més.
La que rebi més puntuació tindrà un premi especial del jurat popular.
Es podrà trobar l’enllaç de participació en la web www.tarragona.cat/posem-hi-flors i a la web
de l’associació de comerciants Via T Tarragona-Shopping (www.laviat.com).

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 en què la persona
interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és
vilesflorides@tarragona.cat.

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.

