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DECRETO. Aprobación das Bases de participación da actividade “Ilumina o Nadal” 2016.

Logo de ver a proposta efectuada pola Concelleira Delegada de Educación, Xuventude e Saúde con data 28 de novembro de 2016, pola que solicita 
aprobación das Bases de participación na actividade “Ilumina o Nadal” 2016, RESOLVO:

1º.- Prestar aprobación ás ditas Bases.                                                                                           
2º.- Ordenar a súa publicación na paxina web do Concello, nos taboleiros informativos do Concello e na Oficina da Xuventude.

<< BASES CONCURSO “ILUMINA O NADAL, nós pagamos a luz”

1º : Obxecto. Con motivo das vindeiras datas, queremos animar aos comercios de Sada a que participen coa súa decoración de Nadal, co obxecto de 
contribuír a que o ambiente festivo que se inicia co “Acende o Nadal” se instaure nas rúas do noso pobo. 
2º: Participantes. Poderán participar neste concurso todos os establecementos de Sada abertos ao público (independentemente do sector ao que 
pertenzan) e que dispoñan dun espazo a decorar visible dende a rúa. 
3º: Entidade Organizadora. A entidade organizadora deste concurso “Ilumina o Nadal”, recoñecendo como tal a aquela encargada da súa xestión, 
coordinación, inspección e seguimento será o Concello de Sada a través das Concellarías de Educación, Xuventude e Saúde e a de Cultura e Praias. 
4º: Inscricións. Todos os establecementos interesados deberán cubrir un formulario online que estará dispoñible na web www.concellodesada.com 
nun banner permanente habilitado para a ocasión. O prazo para realizar dita inscrición estará aberto desde o día 2 até o 21 de decembro ás 00.00h. 
5º: Temática. A decoración do espazo será a propia da época, sendo imprescindible ter iluminación navideña e deixando total liberdade en canto á  
técnica a desenvolver, non sendo preciso grandes custes, senón deixar fluír a imaxinación. 
6º: Período exposición. As creacións deberán permanecer coa decoración presentada dende o inicio do período de votación até o día 6 de xaneiro 
inclusive. 
7º: Funcionamento do concurso. 
7.1: Achegas fotográficas. Durante o período de inscrición e ate o día seguinte (22 de decembro ás 14.00 horas), os negocios inscritos deben enviar  
ao correo  omixsada@gmail.com a fotografía da decoración deseñada que será colgada no Facebook OMIX SADA o día 23 para o inicio das 
votacións.
7.2: Votacións. Calquera persoa cunha conta en Facebook e que lle de a “ME GUSTA” no perfil OMIX SADA (requisito imprescindible para poder  
participar), poderá realizar a votación na galería de Fotos “Ilumina o Nadal” que estará habilitado dende o día 23 de decembro e até o 6 de xaneiro  
de 2017 ás 00.00. Ten que darlle a “ME GUSTA” dentro de cada foto que considere que é gañadora, podendo facelo en máis dunha dentro desa  
mesma galería. Independentemente da votación, e de forma voluntaria, aqueles participantes que o desexen poden deixar o seu comentario dicindo 
que é o que máis lles gusta de cada decoración que elixan. 
7.3: Resultados: O procedemento é sinxelo. Computarase cada “ME GUSTA” de cada unha das fotografías que compoñen a galería do álbum  
“ILUMINA O NADAL” que integran os negocios participantes. O resultado farase público o luns 9 de xaneiro de 2017 e publicado no perfil do  
Facebook da OMIX SADA e na páxina web do Concello www.concellodesada.com.
8º: Premios. Os premios serán para aqueles establecementos que sexan os máis votados polo sistema anteriormente descrito, establecéndose un 1º,  
2º e 3º posto. Tal e como intenta o título da iniciativa, os negocios sadenses iluminan o Nadal e o Concello axuda cunha aportación económica ao  
pago da luz, quedando os premios establecidos da seguinte forma:
PRIMEIRO PREMIO:  Placa conmemorativa ao “Negocio que mellor ilumina Sada. Nadal 2016” para colgar  no negocio e unha aportación  
económica de 200€.
SEGUNDO PREMIO: Unha aportación económica de 150€.
TERCEIRO PREMIO: Unha aportación económica de 100€.
9º:  Entrega  de  premios.  Unha  vez  publicitadas  as  decoracións  gañadoras  e  comunicado  aos  seus  respectivos  representantes,  establecerase 
previamente un día para que sexa entregado un cheque simbólico nos 3 establecementos, xa que o premio en metálico será aboado a través de 
transferencia bancaria, previa aportación dun certificado.
10º: Aceptación. A presentación da inscrición constitúe o compromiso por parte do solicitante a aceptar as normas establecidas nas presentes bases.  
Asimesmo, os datos de contacto facilitados no formulario poderán ser integrados na base do Concello de Sada para futuros proxectos e poder 
comunicarllo aos negocios do municipio buscando unha forma máis áxil e rápida de publicitar as iniciativas nas que poden colaborar. 
Igualmente, acorde á Lei de Servizos da Sociedade da Información e Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos española, os representantes dos  
establecementos terán dereito de oposición, acceso, rectificación e cancelación dos seus datos>>.
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