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BASES DEL CONCURS D’AMPOLLES VESTIDES PER A CARNESTOLTES DE L’ENOTAST  

 
 

1. Objecte del concurs 

El concurs d’ampolles vestides per a Carnestoltes de l’Enotast està destinat a dinamitzar 
aquesta activitat de l’Oficina de Turisme d’Alella i promocionar els vins de la 

Denominació d’Origen Alella.  

 

 

2. Participants 

Poden optar a aquest concurs totes aquelles persones majors de 18 anys.  
 

 

3. Condicions de les propostes participants 

 Els vins que es tastaran a l’Enotast el dia 13 de febrer de 2016 a les 13h seran  

Parvus Chardonnay 2013 (Alta Alella) i In-Vita 2015 (Alella Vinícola), per tant, el 
tipus d’ampolla per aquest concurs serà o Parvus Chardonnay 2013 (Alta Alella) o 

In-Vita 2015 (Alella Vinícola). 

 Les ampolles es poden disfressar i manipular de manera lliure i original d’acord 

amb la temàtica de Carnestoltes, sempre i quan no incorporin elements ofensius o 

inadequats.  

 La disfressa de l’ampolla pot consistir en materials aplicats a l’ampolla només o la 

inserció de l’ampolla disfressada dins d’un petit escenari o element de petites 

dimensions. 

 Totes les ampolles participants s’exposaran a l’interior de l’Oficina de Turisme 

abans de la realització del concurs i fins al dia 19 de març, dia a partir del qual 

els participants podran passar a recollir-les. 
 

 

4. Termini de presentació  

Les ampolles disfressades es poden dipositar a l’Oficina de Turisme a partir de les 10h del 

dia 10 de febrer fins a les 13h del dia 13 de febrer de 2016. 

 

 

5. Presentació de les propostes 

En el moment de dipositar l’ampolla, la persona participant omplirà un formulari per a 

facilitar les seves dades i se li donarà un document per a poder retirar la seva ampolla a 
partir del dia 19 de març de 2016. 
 

Cada ampolla serà exposada al públic de manera anònima, però identificada amb una 
numeració. 
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Aquesta identificació numèrica permetrà realitzar la votació per al concurs. 

 
 

6. Composició del jurat 

El jurat estarà conformat per al públic assistent a l’Enotast.  
 

Cada persona assistent podrà votar només una vegada, anotant al paper facilitat el 

número de l’ampolla que més l’agradi.  

 

 

7. Criteris de selecció 

El jurat votarà la seva ampolla preferida tenint en compte els criteris següents: 

 El tipus d’ampolla presentada 

 Originalitat 

 Qualitat i elaboració de la disfressa 
 

 

8. Veredicte del jurat 

El recompte de puntuació i la publicació del veredicte del jurat es farà públic en el 

mateix moment del concurs. 

 

 

9. Dotació del premi 

La dotació total del premi és de dos tiquets per un altre Enotast de l’any 2016, per un 
import total de 14,00 euros. En el moment de la publicació del veredicte del jurat, es 

donarà a la persona guanyadora un val per a que pugui consumir aquest premi. 

 
 

L’Ajuntament d’Alella es reserva el dret de modificar aquestes bases i condicions, si ho 

considera necessari. En cas de realitzar qualsevol modificació, comunicarà els canvis als 
mateixos llocs on han estat publicades les bases.“ 

 
 

                                      Alella, 4 de febrer de 2016 
 
 

 
 

 

Isabel Nonell i Torras 

 

Regidora de Promoció Turística d’Alella 


