IV CONCURS DE FOTOGRAFIA #BEGURSOMRIU+SOSTENIBLE
Del 23 al 29 de març de 2020 es celebrarà la 4a edició de la Setmana del Comerç arreu
del territori català. Durant aquests dies es duran a terme un gran nombre d’activitats de
promoció, intercanvi d’idees i experiències a tot Catalunya, amb l’objectiu de generar
una plataforma de reflexió per als temes que interessen a tots sobre el comerç i
compartir els recursos disponibles per enfortir la competitivitat entre les empreses del
sector.
Per aquest motiu l’Associació de Comerciants i Turisme de Begur ha organitzat
novament la quarta edició Concurs de Fotografia #BegurSomriu, però amb una novetat
destacada:
Enguany, amb el concurs a banda de ressaltar allò que els clients destaquen dels seus
establiments de confiança, volem posar el focus als establiments més sostenibles.
Pretenem ressaltar les accions que fa cada comerç des del seu espai de treball per a ser
més sostenible. Volem que els participants retratin accions i objectes utilitzats per
ajudar a la sostenibilitat del nostre planeta.

COM PARTICIPAR
1.- Fes la foto i puja-la al teu Facebook i /o Instagram, amb l’etiqueta #BegurSomriu2020
2.- Demana als teus contactes que la votin!
3.- El jurat de l’ACiT escollirà les dues imatges guanyadores, entre les 20 imatges més
votades
4.- Termini de participació: des del dissabte 21 de març fins el dissabte 28 a les 20h.
5.- Comunicarem els dos guanyadors el diumenge 29 a les 16h a través de les nostres
Xarxes Socials.
6.- Entregarem el premi als dos guanyadors el diumenge 29, durant la Nit del Comerç i
del Turisme, celebrada a l’Hotel El Convent.

PREMIS
Es reconeixeran dues imatges guanyadores, una seguin la línia d’imatges
premiades en anys anteriors, i la segona, centrada en la temàtica del
comerç més sostenible.
1.- Premi BegurSomriu: Dues entrades per a l’espectacle flamenc del Festival
Homenatge Carmen Amaya, que celebrarem el 15 d’agost.
2.- Premi BegurSomriu+SOSTENIBLE: Dues entrades per a l’espectacle flamenc
del Festival Homenatge Carmen Amaya, que celebrarem el 15 d’agost.

