
Bases de
Participación



Primeira. - OBXECTO.
 

Con motivo das Festas do Nadal 2021-2022 o Concello de Culleredo, mediante a Área de
Desenvolvemento Local, organiza o: II CONCURSO DE “ESCAPARATISMO DE NADAL”

O presente concurso ten por obxecto promover a creatividade dos/das comerciantes á hora de presentar 
os seus establecementos e produtos durante as datas de Nadal, para que sexan máis atractivos para os/as 

veciños/as e clientes, e fomentar a creación dun especial ambiente festivo e participativo en torno ao 
comercio local e as rúas deste concello, nestas datas tan

sinaladas.

As presentes bases poden consultarse na aplicación do concurso: Culleredo Nadal, que pode descargarse 
de balde tanto para Android como IOS.

Segunda. –PARTICIPANTES.
 

Poderán participar no concurso todos os establecementos comerciais abertos ao publico de maneira 
regular no Concello de Culleredo, calquera que sexa a súa actividade.

Terceira. – LUGAR E PRAZOS DE INSCRICIÓN.
 

A inscrición é de balde e realizarase no apartado de rexistro de comerciantes na app do concurso
Culleredo Nadal.

É imprescindible encher o formulario de inscrición, e achegar as fotos do escaparate (máximo de 3 
imaxes, en formato .jpg ou .tif).  É importante enviar, como mínimo, unha imaxe horizontal e outra 

vertical.
 

A organización escollerá a mellor imaxe para incorporala á app representando oescaparate do comercio. 

Cuarta. – DESENVOLVEMENTO DO CERTAME.
 

A decoración do escaparate debe gardar relación con motivos de nadal; polo demais, os/as comerciantes 
participantes terán plena liberdade en canto a técnica e estilo.

Debe estar preparado o día 15 de decembro, permanecer exposto ata o 6 de xaneiro, e iluminado ata as 
22h durante esta tempada. 

Os premios outorgaranse polo numero de votos obtidos por cada escaparate, na app do concurso.
Poderá votar toda persoa maior de idade, que viva na provincia de A Coruña, e que descargue e se 

rexistre na app Culleredo Nadal (de balde e dispoñible para IOS e Android). O prazo de votación é dende 
o dia 15 de decembro e ata o dia 6 de xaneiro. O día 7 de xaneiro serán publicados os escaparates 

gañadores. 

Os votantes entrarán nun sorteo de 10 premios valorados en 50 € cada un para gastar nos comercios 
participantes neste concurso.



Quinta. – COMPROMISO DOS ESTABLECEMENTOS
 

Os establecementos que participen no  certame estarán indicados cun cartel vertical tamaño (30x42cm) 
que indique a súa participación e fomente a votación do público, e que se lle entregará no comercio 

despois de formalizar a inscrición. O cartel deberá estar colocado nun lugar ben visible do escaparate.

Sexta. – PREMIOS DOS ESCAPARATES 

A votación dos escaparates farase on line dende a aplicación Culleredo Nadal entre as datas 15 de 
decembro e 6 de xaneiro, ambos inclusive.

O tres comercios que consigan máis votos serán os gañadores de escaparates realizados por un/unha 
escaparatista profesional en 2022 (1º premio: 3 escaparates; 2º premio: 2 escaparates; 3º premio: 1 

escaparate).

Os premios inclúen a montaxe, a colocación do produto e o material de atrezzo necesario. Cada escapara-
te realizado está valorado en 300 € e o deseño estará realizado por un/unha profesional de recoñecido 

prestixio.
Todos os premios serán publicados na aplicación do concurso e na web e redes sociais do Concello.

Premios

1º PREMIO: Montaxe de 3 escaparates no ano 2022, a cargo dun/dunha escaparatista profesional.

2º PREMIO: Montaxe de 2 escaparates no ano 2022, a cargo dun/dunha escaparatista profesional.

3º PREMIO: Montaxe de 1 escaparate no ano 2022, a cargo dun/dunha escaparatista profesional.

Sétima. – PREMIOS DOS VOTANTES 

Para participar como público e votar, a persoa debe ser maior de idade, vivir na provincia da Coruña, rexistrar-
se correctamente na aplicación do concurso: Nadal Culleredo  e emitir o seu voto.

Os votantes rexistrados, entrarán nun sorteo a celebrar o día 7 de xaneiro.

Haberá ata 10 premios por valor de 50 € para gastar nos comercios participantes neste concurso. 
Despois do sorteo, contactarase cos/coas gañadores/as para comunicarlles o premio, e poderán ser convoca-

dos polo Concello de Culleredo para un acto de entrega do premio. Así mesmo, o nome dos premiados e 
fotografías do acto de entrega, poderán ser publicados na app do concurso e na web e redes sociais do 

Concello. 

Oitava. – ACEPTACIÓN DAS BASES 

A participación no II CONCURSO DE ESCAPARATISMO DE NADAL supón a total aceptación das presentes bases, 
así como do proceso de votación xerado na aplicación. Para calquera cousa non establecida nestas bases o 

Concello de Culleredo será a entidade que decida como proceder en cada caso.


