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Del 19
al 23

d’abril

Inscripcions, 
del 5 al 16 d’abril 

de 2021

Més informació: www.molinsderei.cat/turisme o al 93 680 03 70

Els primers 100 inscrits
seran obsequiats amb una

flor de regal  i tots els inscrits 
podran escollir un sobre de 

llavors de regal.

Organitza: Hi col·laboren: Amb el suport de:



1. PARTICIPANTS 
Pot participar en aquest concurs qualsevol 
persona que sigui propietària o arrendatària 
d’un immoble situat al municipi de Molins de 
Rei, amb un o més balcons susceptibles de ser 
decorats i visibles des del carrer, i que reuneixin 
les condicions necessàries per ser decorats 
sense que això suposi un perill per a la integrat 
del mateix balcó o dels vianants.

2. TERMINI
Els balcons hauran d’estar guarnits durant 
el període del 19 al 23 d’abril de 2021, que és 
el període de dies en què passarà el jurat a 
fer la seva valoració. 

3. INSCRIPCIONS
Les inscripcions podran formalitzar-se del dia 
5 al 16 d’abril de 2021, mitjançant una butlleta 
que es podrà omplir a l’Oficina de Fira, 
Comerç, Consum i Turisme de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, plaça del Mercat 5-6, o
via on-line des del web:
www.molinsderei.cat/turisme
A cada inscrit se li entregarà un distintiu amb 
un número que haurà de recollir a l’Oficina de 
Fira, Comerç, Consum i Turisme, i penjar en 
un lloc visible de l’immoble. 
La inscripció és gratuïta i només es pot 
inscriure un balcó per immoble.
Els primers 100  inscrits  seran obsequiats 
amb una flor de regal.
 
4. CONDICIONS
Els participants han de vetllar que tots els 
elements penjants o instal·lats en qualsevol 
estructura estiguin perfectament fixats, 
sense risc que puguin caure. 

L’incompliment d’aquesta condició implicarà 
la desqualificació del participant.
Totes les plantes i vegetals exposats als 
balcons han de ser naturals.

5. JURAT
El jurat estarà format per persones vinculades 
al sector de la jardineria i floristeria, i membres 
de l’Organització. Les deliberacions seran 
secretes i el seu veredicte serà inapel·lable.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la valoració dels balcons es tindran en 
compte principalment els criteris següents: la 
utilització de la flor, l’harmonia, el color, 
l’originalitat, el disseny i la varietat d’espècies.

7. PREMIS
Es repartiran tres premis, que consistiran 
en xecs regal a bescanviar a Agrollavor, 
establiment col·laborador.
Primer premi: xec regal valorat en 100 €
Segon premi: xec regal valorat en 50 €
Tercer premi: hort vintage

El mateix participant no podrà obtenir més 
d’un premi.

8. VEREDICTE
L’Organització comunicarà el veredicte del 
jurat el mateix 23 d’abril de 2021. L’entrega de 
premis tindrà lloc el 23 d’abril de 2021, a les 
18.30 h, a La Gòtica. Prèviament s’haurà 
comunicat als guanyadors el lloc i la data 
d’entrega.

La participació en el concurs comporta 
l’acceptació total d’aquestes bases.


