I

CARRERS

L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell convida a tots els veïns i veïnes a participar a la
“MOSTRA DE FAÇANES I CARRERS ENGALANATS”, engalanant els balcons,
façanes i carrers del poble durant els dies de la propera Festa Major de Setembre
2022, d’acord amb les següents bases:
A. La participació és lliure i oberta a tothom.
B. La temàtica és lliure, podeu convertir les vostres façanes i carrers en allò que
més us agradi.
C. En el moment d’inscriure-us a les oficines de l’Ajuntament, penseu un nom per
la vostra façana o carrer.
D. Totes les façanes i carrers, mínimament guarnits i que estiguin apuntats a
l’Ajuntament, rebran un obsequi com a reconeixement a la participació.
E. Els obsequis es recolliran el dia 2 d’octubre durant l’acte que es pugui celebrar a
la Festa Major.
F. L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell donarà publicitat a les presents bases
mitjançant el seu tauler d’anuncis i edictes, i a través de la web de l’Ajuntament.
G. La data límit per apuntar-se és el 26 de setembre de 2022 (fins a les 14 h).
H. Els obsequis com a reconeixement a la participació seran els següents:

I.



Obsequi per valor de 200 euros en material pels carrers engalanats.



Un obsequi per les façanes engalanades.

L’acte de lliurament dels premis serà durant l’acte d’inici de la Festa Major de
Setembre.

J. La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.
K. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una
causa justificada.

Bell-lloc d’Urgell, juliol 2022
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