XXVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
VI Fira de la Garrofa

BASES IV CONCURS CUINA de REBOSTERIA de la GARROFA
Objectiu
Fomentar i promocionar la garrofa a través del consum i elaboracions amb base de farina de garrofa.
Participants
Obert a tothom.
Inscripcions
La inscripció al concurs és gratuïta. Les persones interessades s’hauran d’inscriure a l'Oficina de l’EMD de
Jesús. Al moment de realitzar la inscripció rebran un pot de farina de garrofa torrada per elaborar el
producte. Per a més informació poden telefonar a l’EMD de Jesús (977.500.735) o consultar tota la
informació de la Fira a la plana web www.jesus.cat.
Elaboració
Les elaboracions seran d’elecció lliure dins del món de la rebosteria, amb l’obligació d'integrar l’ingredient
de la farina de garrofa com una part important de les mateixes.
Presentació
Els productes elaborats es lliuraran a l’organització el dissabte 14 de maig, al recinte de la fira, entre les
10h i les 12h. Serà obligat que vagin acompanyats de la fitxa d’inscripció corresponent. Aquests seran
exposats a la mostra culinària de la XXVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i VI Fira de la Garrofa. Un cop el
jurat haja emès el seu veredicte, els productes seran degustats entre el públic assistent.
Jurat
El jurat estarà format per professionals de la gastronomia i restauració, membres de la comissió
organitzadora de la Fira i productors o representants del sector d’EIG (Empreses Innovadores de la Garrofa).
El mateix dissabte, 14 de maig, a les 12.30h el jurat farà públic els resultats.
Premis
Hi haurà tres finalistes que rebran un lot de productes elaborats amb la garrofa com a base i un llibre
gastronòmic. El guanyador/a rebrà també un trofeu commemoratiu.
Veredicte
El veredicte es farà públic el mateix dissabte, 14 de maig, a les 12.30h.
El lliurament de premis tindrà lloc el diumenge, 15 de maig, a partir de les 20.00h, a l’escenari principal de
la Fira.
Altres condicions
L’organització es reserva els drets d’ús tant de les imatges com de les receptes per a posteriors actes o
promocions. Les normes i condicions d’aquest concurs es donaran com a acceptades pel sol fet de
participar-hi. No obstant, per tot allò que no es trobe especificat en aquestes bases o qualsevol dubte que
se’n puga derivar, l’EMD de Jesús es reserva expressament i exclusiva la competència al respecte.
Jesús, abril de 2022

FITXA D’INSCRIPCIÓ CONCURS CUINA de REBOSTERIA de la GARROFA
Full d’obligada presentació al moment
de presentar el producte al concurs.

NOM i COGNOMS:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
MAIL:

NOM DEL PLAT:

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb la signatura d'aquest document s'autoritza que
les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades al fitxer denominat CULTURA, responsabilitat de
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús. La finalitat d’aquest tractament és la de tramitar la vostra sol·licitud. Aquestes dades
no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui
imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar. En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,
així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o d'oposició, així com el dret a la portabilitat
de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, Plaça Pati de la Immaculada
núm.1, 43590 Jesús (Tarragona) o bé per correu electrònic a emd@jesus.cat, S’informa que també es pot presentar una
reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de
Protecció de Dades del l'Ajuntament a dpo@emdjesus.cat
L’organització es reserva els drets d’ús tant de les imatges com de les receptes per a posteriors actes o promocions. Les normes i
condicions d’aquest concurs es donaran com a acceptades pel sol fet de participar-hi. No obstant, per tot allò que no es trobe
especificat en aquestes bases o qualsevol dubte que se’n puga derivar, l’EMD de Jesús es reserva expressament i exclusiva la
competència al respecte.

Signatura

Data:

