
BASES REGULADORES PER EL CONCURS D’ENGALANAR ELS
MOSTRADORS DURANT LES FESTES DE SANT ANTONI 2023 A

MANACOR

El Patronat de Sant Antoni de Manacor presenta una nova edició del Premi Sant Antoni de
Mostradors  amb l’objectiu de contribuir a l’impuls de la festa i al reconeixement dels seus
elements tradicionals i a les idees innovadores.

La passió per aquesta festa tan manacorina es demostra cada any entre les santantonieres i
els santantoniers, que són qui realment fan la festa.

1. Objecte i finalitat de la convocatòria

La passió per aquesta festa tan manacorina es demostra cada any entre les santantonieres i
els santantoniers, que són qui realment fan la festa.

2. Participants

·         Podran participar-hi els titulars d’activitats comercials dins el nucli urbà de Manacor.

·         Cada concursant podrà dur a terme tantes inscripcions com locals comercials tengui
al seu nom.

3. Inscripcions i àmbit temporal d’aplicació

·         Les inscripcions hauran d’efectuar-se a la web www.santantonimanacor.cat abans de
les 22 :00 hores del dia 10 de gener de 2023.

· Es podrà votar des de les xarxes socials Instagram i Facebook del Patronat de Sant
Antoni de l’11 al 15 de gener, A continuació es farà el recompte de vots i es publicarà els
resultat a través de les xarxes socials i la web i es comunicarà als guanyadors.

·         Es determinarà un primer, un segon i un tercer classificat. El lliurament de premis
tendrà lloc el dia 17 de gener durant les beneïdes, a les 10:30h a la Plaça de Ramon
Llull.

·         Hi haurà la donació de 25 euros per participant apuntat al concurs (fins a un màxim
de 300 euros) a l'ONG o Fundació que designarà el primer classificat.

·         Els mostradors hauran d’estar engalanats fins el dimarts 17 de gener (inclòs), un cop
acabades les festes de Sant Antoni 2023.

http://www.santantonimanacor.cat/


·         No es podrà llevar cap dels elements de la decoració excepte en cas de venda, que
serà substituït per un altre objecte de similars característiques i harmonia dins el conjunt.

·         La participació al concurs és gratuïta.

4. Requisits per a participar al concurs

·         El tema del concurs són els actes, personatges i elements de la festa de Sant Antoni,
tal com es viu a Manacor.

·         La decoració dels mostradors serà lliure sempre i quan tinguin a veure amb la festa
de Sant Antoni (mata, flors, fasser, teles, imatges,…).

Per a fer el formulari:

·         Ser propietari o treballador del comerç.

·         Nom de una ONG o Fundació.

·         Un número de telèfon i correu electrònic.

·         Localització del comerç.

·         Imatge en format jpg. o png. de la millor qualitat possible i en format horitzontal. La
imatge serà la representació del concurs.

·         Acceptació de les bases.

·         Consentiment per a que el Patronat de Sant Antoni publiqui a les seves xarxes
socials, web i difongui per els diferents mitjans de comunicació les fotografies.

5. Criteris de votació

El jurat, que son els ciutadans i ciutadanes a través de les xarxes socials del patronat de
Sant Antoni, votarà els mostradors inscrits en el concurs del dimecres 11 al diumenge 15 de
gener de 2023.

El Patronat de Sant Antoni podrà declarar desert el concurs, desestimar els mostradors
participants amb un contingut que no sigui adequat i desqualificar els mostradors que no
compleixin algun dels punts d’aquestes bases.

6. Participació al concurs.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.


