CONCURS DE CUINA DE LA FIRA
Amb motiu de la Fira de Mont-roig del Camp, l’Ajuntament organitza la primera edició
del Concurs de Cuina de la Fira, que tindrà lloc el proper diumenge 5 d’agost a les 19
hores al recinte firal.
Aquest concurs vol posar en valor la cuina tradicional de les nostres contrades, així
com els productes locals de proximitat i de la terra.
Podeu apuntar-vos fins al dia 02/08/2018 omplint la butlleta d’inscripció que trobareu
a les OMAC de Mont-roig i de Miami Platja i a l’oficina de L’Espai.
Més informació:
Regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació
Tel. 977 172527
promocio@mont-roig.cat

BASES DEL CONCURS
1. Pot participar en el concurs qualsevol persona. La participació serà individual.
2. La inscripció és gratuïta.
3. El plat a presentar haurà de ser de cuina tradicional i haurà d’estar elaborat
amb productes de la nostra terra.
4. La persona participant ha d’elaborar el plat a casa i portar-lo el dia del concurs
a l’hora indicada. S’ha de portar una quantitat mínima equivalent a 4 racions. Si
és necessari, el plat es podrà escalfar en un microones habilitat per
l’organització.
5. D’entre tots els plats presentats i que compleixin les bases, el jurat seleccionarà
el millor plat tenint en compte la recepta, la tècnica, els productes i la
presentació. La decisió del jurat serà inapel·lable.
6. El jurat estarà format 4 persones que seran membres de diverses entitats i
associacions del municipi.
7. La decisió del jurat es donarà a conèixer el mateix dia del concurs.
8. El guanyador/a rebrà de premi una estada d’una nit en una caravana del
Càmping Miramar amb sopar per a dues persones i un diploma acreditatiu. Tots
els participants rebran un obsequi.
9. Per participar al concurs cal omplir la butlleta que facilitarà l’organització abans
de la data indicada.
10. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
11. Qualsevol imprevist que pugui sorgir, serà resolt a criteri de l’organització.

PREMI DEL CONCURS
El guanyador/a rebrà de premi una estada d’una nit en una caravana del Càmping
Miramar amb sopar per a dues persones i un diploma acreditatiu. A més, tots els
participants rebran un obsequi.

