
 

 

 

BASES CONCURSO DE DECORACIÓN DE ESCAPARATES DE NADAL 2017 

 

Preámbulo – Organizadores 

 A Federación de Asociacións de Comercio da Confederación Provincial de Empresarios 
de Lugo-en diante Federación de Comercio de Lugo-, provista de CIF G 27.190.602, con 
domicilio social en Ronda da Muralla, 52, entrechán dereita, 27002, Lugo, en colaboración co 
Concello de Lugo. 

 

Primeira – Obxecto 

 O obxecto deste concurso é a distinción de ata un máximo de tres establecementos 
comerciais, decorados ou configurados con motivos de Nadal, para promover a creatividade 
dos empresarios de xeito que os establecementos sexan máis atractivos e fomenten o espírito 
de compras e de Nadal. 

 

Segunda – Ámbito do concurso 

 Poden participar neste concurso todos os establecementos comerciais de proximidade, 
que se encontren situados no termo municipal de Lugo. 

 

Terceira – Premios 

 Establécese un total de tres premios para tres establecementos seleccionados por un 
xurado profesional, que poderán quedar desertos no caso de entender o xurado que non se 
reúnen os estándares mínimos para ser asignadas as distincións entre os participantes. 

 Os premios serán os seguintes: 

- Primeiro premio: Distinción Concello de Lugo e diploma. 
- Segundo premios: Distinción Federación de Comercio de Lugo e diploma. 
- Terceiro premio: Diploma. 

Os tres establecementos premiados serán publicitados nos medios como gañadores do 
concurso. Non poderá ser premiado máis dun establecemento pertencente a unha mesma 
cadea comercial. 

 

 

 

 

 



 

Cuarta – Inscrición e prazo 

 Todos os establecementos interesados en participar neste concurso deberán 
formalizar a súa inscrición a través do teléfono da Federación de Comercio de Lugo 982 255 
120, o teléfono 010 municipal ou o correo electrónico nadalmercaegana@comerciogalicia.es. 

 A inscrición é gratuita, e o prazo será dende o mesmo día de publicación destas bases 
ata o día 22 de decembro ás 15.00 horas. As bases publicitaranse nas redes sociais da 
Federación de Comercio de Lugo e no web do Concello de Lugo. 

 A mera participación nesta campaña supón a plena aceptación destas bases, así como a 
aceptación de toda as condicións e requisitos recollidos nas mesmas a tódolos efectos. 

 

Quinta – Periodo de Exhibición 

 Todos os escaparates deberán estar rematados antes do día 22 de decembro de 2017 
ás 15.00 horas, xa que a partir desa data o xurado, ou persoal autorizado para a súa 
comprobación, valorará os escaparates dos establecementos participantes, debendo 
permanecer decorados ata o día 6 de xaneiro de 2018. 

 Nas redes sociais da Federación de Comercio de Lugo exporanse as imaxes e os datos 
dos establecementos participantes neste concurso, cuxa inscrición supón a aceptación expresa 
destas bases na súa totalidade. 

 Todos os escaparates serán fotografados e examinados polo xurado mediante 
visionado desas fotografías ou persoalmente, segundo considere.  

 

Sexta – Xurado e valoración 

 O xurado estará integrado por tres profesionais, así como dous representantes da 
Federación de Comercio de Lugo e dous representantes do Concello de Lugo, que valorarán: 

- Materiais empregados, tendo un especial recoñecemento para os elaborados con 
materiais reciclados e /ou reutilizables. 

- Dificultade do proceso de elaboración. 

- Orixinalidade. 

- Emprego de elementos da propia actividade. 

- Ornamentación e vistosidade do traballo realizado, sempre tendo en conta a 
temática do Nadal. 

- Iluminación para conseguir a ambientación.  

- Asociacionismo comercial. 

 

O fallo do xurado será inapelable e farase público. 
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Sétima – Entrega de premios 

 A Federación de Comercio notificará persoal e fehacientemente ós premiados a 
decisión do xurado, convocándoos para a entrega dos premios, que terá lugar a finais de 
xaneiro de 2018, no trancurso dunha Gala do Comercio de Lugo, debendo asistir un 
representante do establecemento premiado a recoller o premio. 

 En calquera caso, comunicaráselles aos agraciados previamente e coa antelación 
suficiente no seu caso, o lugar, data e hora de realización dos acto de entrega dos premios. No 
caso de que algún agraciado non se presente a recoller o premio correspondente, unha vez 
notificado fehacientemente e convocado a tal efecto, entenderase que renuncia ao mesmo a 
tódolos efectos, salvo que o agraciado xustifique a súa ausencia ante a organización por causa 
de forza maior allea á súa responsabilidade. 

 

Oitava – Cesión de dereitos e protección de datos. 

 Os participantes ceden todos os dereitos de propiedade intelectual sobre os proxectos 
de escaparates e decoración dos seus establecementos, así como dos derivados das 
fotografías, vídeos, etc. efectuados sobre os mesmos, a efectos de ser difundidas nos medios 
de comunicación, redes sociais, webs, etc, autorizando dita difusión mediante a súa 
participación neste concurso. 

 A Federación de Comercio de Lugo xestionará a imaxe e os datos personais facilitados 
polos participantes nesta campaña, con estricto cumprimento de todos os requisitos esixibles 
pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e 
polo Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de 
desenvolvemento da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal.  
 
 Os datos dos participantes e agraciados, forman parte dun ficheiro automatizado do cal 
é titular a Federación Galega de Comercio-na cal está integrada a Federación de Comercio de 
Lugo-, e debidamente inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, e 
son utilizados aos fins do desenvolvemento desta campaña ou calquera outra actuación, 
campaña ou promoción que realizara ou realice no futuro a Federación de Comercio de Lugo 
en beneficio do comercio tradicional. 
 
 Non obstante, calquera dos participantes poderá exercitar os seus dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación e oposición por medio de comunicación escrita dirixida á: 
FEDERACIÓN DE COMERCIO DE LUGO, Ronda da Muralla, nº 52, entrechán dereita, 27002 de 
Lugo. 

 

Novena – Descualificación 

 A inobservancia dalgunha destas bases producirá en canto sexa detectada pola 
organización a descualificación inmediata do establecemento neste concurso, sendo 
comunicada tal circunstancia ó interesado/a, e sin que a entidade organizadora incurra en 
responsabilidade algunha por dita descualificación. 


