
MERCAT MEDIEVAL VIC          

BASES DEL CONCURS DE PARADES | 2022 

1. El concurs de parades del Mercat Medieval Vic l’organitza l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de 

Vic (OFIM). 

 

2. Entraran a formar part del concurs tots aquells expositors inscrits al Mercat Medieval Vic 2022. 

 

3 El funcionament del concurs serà el següent: els/les responsables de zona realitzaran una preselecció 

de parades, les quals formaran part d’una puntuació final. D’entre les parades preseleccionades, el 

jurat puntuarà i escollirà les tres parades guanyadores. 

 

4 El jurat estarà format per dos membres del personal de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de 

Vic i el gerent d’aquest organisme. L’organització podrà nomenar sota el seu criteri representats i/o 

experts del sector, per fer la valoració corresponent. 

 

5 El jurat establirà la classificació de les parades en funció de la puntuació obtinguda, segons els criteris 

de puntuació establerts al punt sisè d’aquestes bases, i atorgarà tres premis: 

- Primer classificat: 100% de gratuïtat en la contractació d’un espai expositiu al Mercat Medieval Vic 

2021. 

- Segon classificat: 50% de descompte en la contractació d’un espai expositiu al Mercat Medieval 

Vic  2021. 

- Tercer classificat: 25% de descompte en la contractació d’un espai expositiu al Mercat Medieval 

Vic 2021. 

De la seva deliberació se n’aixecarà acta on constaran les puntuacions de les 10 primeres parades 

classificades. 

El veredicte del Jurat serà únic i inapel·lable. 

 

6 Les puntuacions de les parades seran les següents: 

- Estructura de la parada: 20 punts 

- Disfressa dels expositors: 20 punts 

- Decoració general de la parada: 20 punts 

- Producte artesà: 20 punts 

- Dinamització de la parada: 20 punts 

 

7 Els premis es podran declarar deserts en el cas que el jurat així ho consideri. 

 

8 L’organitzador del concurs, per tal de satisfer l’import als guanyadors, aplicarà el percentatge de 

bonificació corresponent a les taxes de contractació de l’espai expositiu de l’edició 2023 del Mercat 

Medieval Vic. En cas de que la parada guanyadora no contracti espai expositiu a l’edició 2023, 

implicarà la renúncia a l’import del premi. 

 

9 El fet de prendre part en aquest concurs, implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la 

conformitat amb el veredicte del jurat. 

 

10 L’organització es reserva el dret a modificar i resoldre qualsevol de les qüestions no previstes en les 

bases d’aquest concurs en el cas que ho considerés necessari per al seu millor funcionament. 


