Formulari d’inscripció
DADES PERSONALS:
Nom

DNI

Adreça
CP

Població

Telèfon

E‐mail

Estic interessat/ada en participar al Concurs de Cuina de la Fira amb el següent plat:
Nom del plat:

Breu descripció:

Ingredients:

BASES DEL CONCURS:
1.

Pot participar en el concurs qualsevol persona que no sigui professional del sector. La participació serà
individual.
2. La inscripció és gratuïta.
3. El plat a presentar 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 2 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 per 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 en un establiment turístic del municipi i un diploma
acreditatiu. Tots els participants rebran un obsequi.
9. Durant el concurs de “Cuina de la Fira” l’Ajuntament de Mont‐roig del Camp realitzarà gravacions i/o
fotografies per divulgar i promocionar aquest acte a través dels mitjans de comunicació habituals de
l’Ajuntament.
10. Per participar al concurs cal omplir aquesta butlleta i lliurar‐la a qualsevol de les OMAC o bé enviar‐la
per correu electrònic a promocio@mont‐roig.cat
11. La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
12. Qualsevol imprevist que pugui sorgir, serà resolt a criteri de l'organització.

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de l’AJUNTAMENT DE MONT‐ROIG DEL CAMP.
Atenint‐nos al principi de transparència, el RAT (Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Mont‐roig del Camp) està publicat al Portal de
Transparència del web www.mont‐roig.cat
Responsable
AJUNTAMENT DE MONT‐ROIG DEL CAMP
Finalitat
Contactar amb els/les participants del concurs i relacionar cada plat amb la persona que el cuina.
Legitimació
De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, l’execució d’un contracte
o interès legítim i del consentiment de l’interessat.
Destinataris
Es preveuen com a destinataris de les cessions els ENS municipals, altres organismes per previsió legal o pel previ
consentiment de la persona interessada.
Drets
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel∙lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un
escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: ctra. Colldejou, s/n ‐ 43300 Mont‐roig del Camp o bé
per correu electrònic a dpd@mont‐roig.cat.
Informació addicional
Pot consultar la informació addicional a la nostra pàgina web: https://mont‐roig.cat/info‐rgpd/

Mont‐roig del Camp
Signatura de la persona interessada

de/d’

del
Signatura de la persona representant

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats.

Retornar aquest full emplenat a l’adreça electrònica promocio@mont‐roig.cat o a les OMAC
de Mont‐roig o de Miami Platja.
Per a més informació: 977 172 527.

