
 

 

 

PREMIS

 

Ompliu la següent butlleta
per participar al concurs

Bases XIV concurs d’embelliment floral

Categoria:

    apartaments i pisos
    hotels i residències
    comerços

Adreça: 

   Encamp         El Pas de la Casa

Telèfon:

Correu electrònic:

Nom i cognoms / nom de l’establiment:

 Per participar cal lliurar la butlleta a Tràmits del Comú d’Encamp  o 
a les o�cines del Pas de la Casa abans del 14 d’agost 2020

VALS de 20€ per als participants
bescanviables per  flors, plantes i material de jardineria en els comerços de 
la parròquia d’Encamp. 

Categoria 1:  450 euros al primer premi, 300 euros al segon premi, 
200 euros al tercer premi i 125€ al quart premi.

Categoria 2:  250 euros al primer premi, 150 euros al segon premi, 
100 euros al tercer premi i 75€ al quart premi. 

Categoria 3:  450 euros al primer premi, 300 euros al segon premi, 
200 euros al tercer premi i 125€ al quart premi.

Categoria 4:  250 euros al primer premi, 150 euros al segon premi, 
100 euros al tercer premi i 75€ al quart premi.

L’acte de lliurament de premis es portarà a terme durant la tardor del 2020  
al Comú d’Encamp.

Pot participar tot comerç situat a la parròquia d’Encamp (Encamp i El Pas de la 
Casa) i qualsevol ciutadà resident a la parròquia.

Hi ha quatre categories en cadascuna de les viles, Encamp i El Pas de la Casa.
1- xalets i edificis
2- apartaments i pisos
3- hotels i residències
4- comerços

Els balcons i zones enjardinades han de veure’s des de la via pública.
En la valoració es tindrà en compte la varietat de les flors exposades i la composi-
ció, la cura dels testos i l’adequació de l’entorn.

El jurat, que estudiarà les propostes presentades a concurs durant els mesos de 
juliol i agost, estarà constituït per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultu-
ra, l’encarregat de parc i jardins, un membre de l’Associació d’Empreses d’Encamp,  
un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp i un tècnic de jardins.


