
CONCURS DE CUINA DE LA FIRA 
 

Formulari d’inscripció 
 
 

DADES PERSONALS: 

Nom  DNI  

Adreça   

CP  Població  

Telèfon  E-mail  

 
Estic interessat en participar al Concurs de Cuina de la Fira amb el següent plat:  

 

 
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 rebrà de premi una estança 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. 

 
Signatura  

 

                     ____ de _______________ de 2018 

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 

de desenvolupament de la LOPD, posem al seu coneixement que les dades personals que ens ha fornit s’incorporaran a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp que és el responsable del fitxer amb domicili a la 

carretera de Colldejou, s/n, 43300 de Mont-roig del Camp (Tarragona), amb la finalitat de donar acompliment als lícits objectius i al caràcter propi de l’entitat.  Així mateix li informem que les seves dades personals seran tractades per 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per poder gestionar la seva participació al concurs i, en cas que fos guanyador, gestionar l’entrega del premi corresponent. En el cas de ser guanyador, vostè autoritza que comuniquem les seves 

dades a l’empresa que ofereix el premi per dur a terme l’entrega. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent,pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control, Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

Poden retornar aquest full emplenat amb les seves dades a l’adreça electrònica promocio@mont-roig.cat.  
Si tenen qualsevol dubte poden trucar al 977 172527. 

 

Nom del plat:  

Breu 
descripció: 

 

Ingredients:   

 

mailto:promocio@mont-roig.cat

