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Tots els objectes quotidians dels aparadors poden convertir-se de
sobte en curiosos personatges que observen en silenci. Veure cares en
objectes quotidians consisteix en un fenomen anomenat "paridòlia" i és
símptoma d'una alta capacitat sensorial.

1. Participants

Hi poden participar tots els establiments comercials
d'Igualada amb establiment a peu de carrer i que
disposin d'aparador.

2. Tema

El disseny de l'aparador haurà d'estar relacionat amb
l'eslògan d'enguany de la Mostra Igualada "Mires o
veus?". L'objectiu serà que el públic pugui trobar com
a mínim una cara en la decoració de l'aparador, feta a
partir dels objectes i/o productes de l'establiment.

3. Durada

L'aparador haurà d'estar decorat des del 17 fins
el 30 de maig, ambdós inclosos. En el cas de que un
establiment inscrit no tingui l'aparador decorat durant
aquests dies, es considerarà fora de concurs.

4. Premis pels
comerços vencedors

Hi ha una dotació pressupostària de 800,00€:
1er premi 400€, 2n premi 250€, 3r premi 150€.

5. Jurat

La votació es durà a terme de forma telemàtica a
partir de l'escaneig del codi QR que es trobarà a la
façana/aparador de l'establiment. El jurat el conformen tots aquells usuaris que participen en la votació
i la duen a terme de forma exitosa. El resultat dels
comerços vencedors es publicarà el dia 1 de juny
al portal web de l'Àrea de Comerç de l'Ajuntament
d'Igualada (www.comerçigualada.cat)
i a les respectives xarxes socials.

6. Criteris de valoració

Es demana als usuaris que puntuïn la decoració de
l'aparador en base a 2 conceptes (1. Vinculació
de la decoració amb els productes de la botiga i la
temàtica del concurs / 2. Originalitat i creativitat)

7. Fotografia

El comerç participant al concurs d'aparadors haurà
d'enviar una fotografia de l'aparador decorat (i també
el nombre exacte de cares que es podran trobar al seu
aparador), com a molt tard el dia 14 de maig al correu
comerc@aj-igualada.net (mida màx. del correu 2MB).

8. Inscripcions dels comerços

Seran gratuïtes i es podran formalitzar a través del
web (www.comerçigualada.cat) on hi haurà el formulari d'inscripció. El període d'inscripció serà del
16 d'abril al 4 de maig. Link per inscriure's:
https://www.xn--comerigualada-mgb.cat/concurs-aparadors-mostra-igualada/

Dubtes i consultes: 93 805 04 09

9. Joc del comerç

Aquest joc convida a “visitar” tots els aparadors
d’una forma lúdica i semi-competitiva. Els comerços
participants al Concurs d’Aparadors hauran d'indicar
quantes cares es poden observar en el seu aparador.
Els participants del Joc del Comerç hauran de descarregar-se l’aplicació TREBUS i dirigir-se als comerços
integrants que apareixeran al mapa interactiu (en
forma de tresor), observar l’aparador i encertar el
nombre de cares que es poden trobar a cada aparador. La pròpia app comunicarà si el jugador ha
encertat o no i es podrà avançar al següent establiment. Entre tots els participants que ho hagin complert
correctament i superat el mínim de punts, se sortejaran fantàstics productes comprats a comerços
d’Igualada. Tota la informació, instruccions i formes de
participació al portal web www.comerçigualada.cat.

10. Cartell

L’organització facilitarà a tots els establiments participants un cartell que acredita la seva participació i que
haurà de ser exposat en un lloc visible durant el
període de durada del concurs. Aquest cartell incorporarà el codi QR el qual s'utilitzarà per realitzar les
votacions.

11. Drets d'imatge

Les persones participants cediran a l’Ajuntament
d’Igualada els drets de reproducció, distribució i
comunicació pública sobre la imatge del seu aparador
i aquest podrà fer publicitat en el format o suport que
consideri oportú.
Per dubtes i consultes:
comerc@aj-igualada.net

