
CAMPANYA NADAL ACECU 2021/22

BASES CONCURSOS I SORTEIGS

BASES DEL CONCURS D’APARADORS DE NADAL 2021

Amb motiu de les festes de Nadal, l’Associació de Comerciants i Emprenedors de Cullera
(ACECU) convoca el CONCURS D'APARADORS DE NADAL DE CULLERA - CAMPANYA
DE NADAL 2021.

OBJECTIU
Motivar els comerciants a decorar els seus aparadors o interior de les tendes amb temàtica
nadalenca, creativitat, innovació i originalitat per fer de Cullera una ciutat atractiva
comercialment i propiciar que els veïns d'altres poblacions ens visiten i realitzen les seues
compres de Nadal als nostres comerços.

PARTICIPANTS
Poden participar totes les empreses comercials i de serveis que formen part d’ACECU i que
disposen d’establiment obert al públic (aparador al carrer o interior de la tenda), tots els
permisos i llicències necessàries per a l'exercici de l'activitat i es troben al corrent de tots els
pagaments de la quota d’associat.

INSCRIPCIONS
La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà apuntant-se a través d’un enllaç que
enviaria per WhatsApp l’equip de Comunicació i que també estarà disponible a les xarxes
socials. El participant hi farà constar el nom de l'establiment que es presenta al premi.

EXHIBICIÓ DE L'APARADOR O TENDA
Els participants tenen fins al 10 de desembre de 2021 per apuntar-se. I eixe dia deuen estar
tots els aparadors o interior de les tendes muntats.

VALORACIÓ
El tema ha d'estar relacionat amb les festes nadalenques i la tècnica és lliure. El jurat
valorarà els següents aspectes:
Utilització del producte.
Disseny, composició i ubicació elements.



Creativitat.
Il·luminació.

La puntuació de cada apartat serà d’1 a 10 i la puntuació final serà la mitjana de tots els
apartats.

JURAT
El jurat estarà integrat per diversos regidors de l’Ajuntament de Cullera i/o membres
d’ACECU. La suma del total de les puntuacions rebudes donarà lloc als guanyadors del
concurs.

PREMI
El primer premi rebrà 300 € en. El segon rebrà 200 € i el tercer obtindrà 100 €. Els diners
sols es podran gastar en els comerços que s’hagen apuntat a aquest concurs. I sols es
podrà gastar un màxim de 50 € per negoci.

VEREDICTE
El veredicte es farà públic a finals de desembre a través de les xarxes socials d’ACECU i
avisant als guanyadors mitjançant una telefonada. El veredicte serà vinculant i inapel·lable.
El simple fet de participar comporta el ple reconeixement i l'acceptació d'aquestes bases,
així com del veredicte del jurat.

BASES DEL SORTEIG FES-TE UN SELFIE AMB L’ELF 2021

L’Associació de Comerciants i Emprenedors de Cullera (ACECU) vol animar a les compres
en el comerç local aquest Nadal i potenciar la presència de l’associació a les xarxes socials.
Per això per a la campanya de Nadal 2021 ha creat el concurs “Fes-te un selfie amb l’elf”.

PUNTS:

1- Un elf nadalenc visitarà els comerços d’ACECU els següents dies de desembre: 18, 22
(sols de vesprada) i 23 de desembre. De 11.30h a 13.30h i de 18h a 20h.

2- Els participants hauran de fer-se un selfie amb l’elf i pujar-ho a les seues xarxes socials
(Facebook o Instagram). Es deurà etiquetar al perfil d’ACECU Cullera en la publicació (la
publicació deurà estar pública per poder vore-la) i escriure el hashtag
#ACECUetportaelNadal

3- Entre totes les persones que participen ACECU sortejarà un premi de 100 € per gastar en
els comerços de l’associació. No podrà gastar més de 50 € en el mateix comerç.

4- En el moment d'extracció s’anunciarà el nom del guanyador i ACECU es ficarà en
contacte amb ell a través d’un missatge privat a les seues xarxes socials. Si al llarg de la
setmana posterior el guanyador no contestara, es procedirà a realitzar un altre sorteig.



5- El premi s'entregara al premiat en els dies posteriors. El premiat tindra de temps fins al 31
de gener de 2022 per gastar els diners.

6- El simple fet de participar comporta el ple reconeixement i l'acceptació d'aquestes bases.
Les bases poden estar subjectes a modificació en cas de sorgir un imprevist.

BASES DEL IV CONCURS DE BALCONS NADALENCS DE CULLERA

Amb motiu de les festes de Nadal, l’Associació de Comerciants i Emprenedors de Cullera
(ACECU) convoca el IV CONCURS DE BALCONS DE CULLERA - CAMPANYA DE NADAL
2021.

OBJECTIU
Motivar als veïns a decorar els seus balcons i façanes amb motius nadalencs que
oferisquen creativitat, innovació i originalitat per fer de Cullera una ciutat atractiva durant les
festes de Nadal.

PARTICIPANTS
Poden participar totes aquelles persones que disposen d’una vivenda en el nucli urbà de
Cullera. Els balcons que foren premiats en anteriors edicions d’este concurs poden tornar a
participar, però la decoració deurà de ser diferent a la dels anys anteriors.

INSCRIPCIONS
La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà a través d’un formulari que es publicarà
a les xarxes socials d’ACECU.
El titular hi farà constar el seu nom, cognoms, direcció del domicili que participa al concurs i
telèfon. La data límit per inscriure’s és el 18 de desembre de 2021 i, a partir d’eixe dia i fins
al 6 de gener de 2021, deuran estar decorats tots els balcons participants.

EXHIBICIÓ DEL BALCÓ
La decoració nadalenca podrà disposar-se al llarg del balcó de la vivenda i també podrà hi
haure decoració en la façana. Tota la decoració haurà de ser visible des del carrer.

VALORACIÓ
El jurat valorarà la decoració des del carrer, no s’accedirà a l’interior de la vivenda, per això
és necessari que tota la decoració siga visible des del carrer. El tema ha d'estar relacionat
amb les festes nadalenques i la tècnica és lliure.

JURAT
El jurat estarà integrat per membres d’ACECU.

PREMI
S’atorgaran tres premis: al millor balcó nadalenc valorat en 200 €; un segon premi de 100 € i
un tercer premi de 100 €. Els tres premis sols es podran gastar als comerços d’ACECU. Es
podran gastar 50 € en el mateix comerç com a màxim.

VEREDICTE



El veredicte es farà públic a finals de desembre a través de les xarxes socials d’ACECU
(Facebook i Instagram) i avisant als guanyadors mitjançant una telefonada. El veredicte serà
vinculant i inapel·lable. El simple fet de participar comporta el ple reconeixement i
l'acceptació d'aquestes bases, així com el veredicte del jurat. Aquestes bases estan
subjectes a modificació en cas de sorgir un imprevist.

BASES DEL SORTEIG DE CARTES DEL PARE NOEL 2021

L’Associació de Comerciants i Emprenedors de Cullera (ACECU) vol fomentar l’escriptura
entre els xiquets, alhora de que les noves generacions s’apropen també al comerç local, per
això ACECU celebrarà un sorteig entre totes les cartes al Pare Noel que escriguen els
xiquets seguint les següents bases.

PUNTS:

1- Tots els xiquets residents en Cullera i que tinguen entre 6 i 12 anys d'edat podran
participar en aquest sorteig.

2- Els participants hauran d'escriure-li una carta al Pare Noel contant-li que és allò que volen
rebre aquest Nadal. La carta deurà estar escrita en castellà o valencià.

3- La carta haurà d'estar escrita en el full d'ACECU que trobaran als comerços associats i
deurà disposar del nom del xiquet i d'un telèfon de contacte.

4- La carta deurà entregar-se en una de les bústies que estaran al Mercat, la Casa de la
Cultura i els comerços Giner i Ángara Camós.

5- El dia 24 de desembre, quan el Pare Noel arribe al Mercat de Cullera, una mà innocent
extraurà 3 cartes a l'atzar que, si compleixen amb totes les bases, rebran cadascuna un
premi de 50 euros per gastar als comerços associats d'ACECU.

6- Es donaran 3 premis de 50 €. En el moment d'extracció de la carta s’anunciarà el nom de
cada xiquet guanyador. Si el xiquet no està present, es procedirà posteriorment a telefonar
al telèfon de contacte per anunciar-li que ha sigut premiat en aquest sorteig.

7- Els premis s'entregaran als premiats en els dies posteriors. Els premiats tindran de temps
fins al 31 de gener de 2022 per gastar els diners.

8 - El simple fet de participar comporta el ple reconeixement i l'acceptació d'aquestes bases.
Les bases poden estar subjectes a modificació en cas de sorgir un imprevist.

BASES DEL SORTEIG DE NADAL 2021

L'Associació de Comerciants i Emprenedors de Cullera (ACECU) vol fomentar les compres
al comerç local durant l'època de Nadal. Per això, s'ha organitzat un sorteig en el que es
repartiran 2 premis de 1.500 €.



PUNTS:

1 - Per participar en cada sorteig cal comprar en 4 comerços diferents d'ACECU.

2 - Els comerços deixaran el seu segell en el fullet que es repartirà per a aquest sorteig.
Quan el client tinga els 4 segells ha de deixar el fullet en una de les bústies que estaran
disponibles en alguns dels comerços d'ACECU.

3 - En el full de participació deuran estar ben complimentades totes les dades personals del
participant que es demanen.

4 - Entraran en el sorteig aquells que realitzen les compres entre el dia 4 de desembre de
2021 i el dia 6 de gener de 2022.  El sorteig es celebrarà la setmana posterior al 6 de gener.

5 - ACECU farà un vídeo en directe a través de les seues xarxes socials i una mà innocent
extraurà dos dels fulls de participació. En eixe moment es telefonarà als guanyadors. En cas
de no contactar amb ells, se’ls telefonarà al dia següent i, si no estigueren localitzables, es
realitzarà de nou el sorteig.

6 - Les dades de la papereta no poden donar peu a confusió. Qualsevol discrepància que
poguera sorgir serà resolta per la presidència en el moment del sorteig, sense que puga ser
recorreguda.

7 - Cada guanyador rebrà una targeta valorada en 1.500 €. Sols es podrà gastar com a
màxim 100 € en el mateix comerç.

8 -  La persona agraciada ha d’acreditar-se degudament per a recollir el premi, amb la
presentació del DNI o qualsevol document que l’identifique.

9 -. La persona premiada disposa fins al dia 28 de febrer de 2022 per gastar-se els diners
del premi.

10-. Els participants en aquest sorteig deuran ser majors de 18 anys.

11 - El simple fet de participar comporta el ple reconeixement i l'acceptació d'aquestes
bases. Les bases poden estar subjectes a modificació en cas de sorgir un imprevist.


