BASES PER ALS PREMIS A LES MILLORS CRÍTIQUES TURÍSTIQUES FALLES 2020
1.- Només participaran aquelles falles que dediquen al mínim una escena del seu monument faller
a este apartat.
2.- Sense entrar en la valoració final del monument, a la qual cosa ja hi ha un premi, el jurat del
premi a la millor crítica turística valorarà la crítica de l'escena en la seua totalitat, tant el disseny, el
resultat final com la crítica escrita que l'acompanye.
3.- La crítica escrita de cada falla haurà d'aparéixer en valencià. Addicionalment es puntuarà 0.5
punts per idioma castellà i 0.5 punts per idioma anglés que s'incorpore en tots els cartells de crítica
o que puga transmetre's a través de noves tecnologies.
4.- En la crítica es valorarà tant les actuacions municipals, com una visió de la nostra ciutat, però
sempre des d'un punt de vista turístic.
5.- El jurat estarà compost per:
- Regidor de Turisme, com a President del mateix.
- Una persona del Departament de Turisme, que actuarà com Secretari/a.
- Persones relacionades amb l'Ajuntament i el sector turístic designades pel President.
6.- Els membres del jurat es podrien ampliar, si així ho consideraren els membres del mateix, per
alguna persona d'altres col·lectius, però que pogueren aportar una visió més completa de la crítica
turística.
7.- La valoració de les crítiques turístiques es realitzarà, preferiblement, el dia 17 de març a partir
de les 8,30 hores (a.m.), perquè així puga apreciar-se tots els aspectes mencionats amb anterioritat.
8.- Cada membre del jurat valorarà la crítica turística de 0 a 10 a cada districte faller que presente
alguna escena.
9.- En el cas que el jurat no apreciara cap escena que meresquera la inclusió en esta categoria, el
jurat declararia com “no presenta crítica turística” a eixe districte faller, quedant sense opció a cap
dels premis.
10.- En el cas que la totalitat de districtes fallers tingueren la qualificació de “no presenta crítica
turística” es declararien deserts els premis.
11.- El premi a la crítica turística es dividirà en 3 premis que consistiran en:
1er Premi:
2n Premi:
3er Premi:

750’00 Euros + Banderí
450’00 Euros.
300’00 Euros.

12.- Una vegada valorats tots els districtes fallers, es procedirà a l'elaboració de l'acta i a la lectura
de la mateixa a tots els membres del jurat, que l'aprovaran, i serà tancada en un sobre que
s'entregarà a la Junta Local Fallera, per a la seua lectura en l'entrega de premis.
13.- L'import dels premis regulats mitjançant aquestes bases, va a càrrec de l'aplicació
pressupostària 43200-48100, del Pressupost General de l'Ajuntament de Dénia per a l'exercici 2020.
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