
BASES CONSURSO DECORACION NAVIDEÑA 2019/2020 

 

No presente documento establécense as bases polas que se rexerá o concurso de decoración de 

nadal, organizado por A.C.I.S.A. Ribadeo para decorar; fachadas, escaparates e barras dos 

negocios de hostalaría y comercio asociados. 

 

Tratase dunha iniciativa que parte co obxectivo de incentivar a participación na decoración de 

luces e adornos navideños de fachadas e  interiores de negocios, co fin de contribuír a 

ambientación festiva nas rúas de Ribadeo durante este nadal. 

 

BASES: 

 

1. O ámbito de participación limitase a os membros asociados a A.C.I.S.A. Ribadeo, en particular 

os das categorías de comercios e hostalaría. 

 

2. Dúas modalidades de participación; comercio (sendo necesario decorar, fachadas e 

escaparates); e hostalaría, (sendo necesario de corar fachadas e barra). 

 

3. Toda persoa que queira participar poderá inscribirse antes do 22 de decembro; indicando o 

nome do establecemento participante. Para inscribilo pode mandar un mail a 

info@acisaribadeo.es  

 

4. O motivo e a temática da decoración será única e exclusivamente navideña. 

 

5. A decoración non poderá causar ningún perigo nin prexuízo para as persoas e os bens 

materiais. 

 

6. A decoración debera de estar instalada a lo menos dende o 22 de decembro ata o 6 de xaneiro. 

 

7. O xurado estará composto por membros  da asociación A.CI.S.A. Ribadeo, non participantes. 

 

8. Puntuarase a orixinalidade, deseño e iluminación. 

 

mailto:info@acisaribadeo.es


9. Haberá un único premio en cada categoría, que consta  en cada unha, de un trofeo da 

asociación e 100 euros en vales de compra de A.C.I.S.A. Ribadeo, para gastar nunha cea nun 

establecemento asociado. Os premios poderán quedar desertos. 

 

10. O fallo do xurado darase a coñecer a través das redes sociais y será comunicado os 

gañadores, na semana do seis o dez de xaneiro. 

 

11. A participación son a plena aceptación das bases. A organización resolvera sobre as cuestións 

non previstas nestas bases. 

 

#IluminaRibadeo 

#ONadalEnRibadeo 


