FESTIVAL DEL XATÓ
festa dels mercats

···········································

diumenge 26 de novembre a les 11.30h
Mercat de Mar, vilanova i la geltrú
···········································
FULL D'INSCRIPCIÓ NÚM.

Nom i cognoms
Data de naixement
Adreça
Codi Postal
Telèfon

Ciutat
Mòbil

Adreça electrònica
Heu participat en edicions anteriors?

Quines?

En/Na........................................................................ amb DNI......................
declaro que conec les bases de participació del XXII Concurs Nacional de Xató Pere
Tàpias i em comprometo a complir-les.
(signatura)
Vilanova i la Geltrú, .... de....................... de 2017
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

···········································
Bases del concurs nacional de xató pere tàpias
1. La participació serà a títol individual i cada participant haurà de realitzar tot
el procés d’elaboració i confecció de la salsa del xató.
2. Podrà concursar-hi tota persona major d’edat, les places són limitades.
3. L’organització facilitarà l’oli, el morter, la maça i un davantal.
4. Anirà a càrrec de cada participant portar la resta d’ingredients necessaris
per elaborar un morter de salsa de Xató de Vilanova.
Vilanova
5. Seguint la recepta del Xató de Vilanova,
Vilanova tots els ingredients hauran de ser
en cru, excepte la nyora, que podrà portar-se escaldada o macerada. S’admetrà la incorporació d’un nou ingredient, però sempre en cru.
6. L'horari serà d’11.30 a 12.30 h , amb una hora de temps màxim per a l’execució
de la salsa del xató.
7. Els concursants s’hauran de presentar al punt d’informació dins del mercat
a les 11.15 h.
8. El jurat atorgarà els següents premis als 3 primers classificats:
1r Premi: Un àpat per a dues persones valorat en 150€
2n Premi: Un àpat per a dues persones valorat en 100€
3r Premi: Un àpat per a dues persones valorat en 75€
La gorra de Mestres Xatonaires del Concurs Nacional de Xató Pere Tàpias
9. Tots els participants rebran un diploma i una bossa amb obsequis.
10. El/la participant, pel sol fet d’inscriure’s, accepta aquestes bases.
11. Incomplir els punts anteriors serà motiu de desqualificació del participant
per part del jurat.
12. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases, serà resolta pel
jurat.
13. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

Inscripcions (gratuïtes):
Punt d’Informació Turística LA BOTIGA (TOC)
carrer de Sant Sebastià, 11 Bxs,
Tel. 93 814 00 00 ext. 3218 turisme@vilanova.cat
De dimarts a dissabte d’10 a 13 h i de 17.30 a 20.30 h
El termini d’inscripcions finalitzarà dijous 23 de novembre a les 20.30 h

···········································

