Bases II Concurs de la Tapa Creativa – La Sénia 2017
L’Ajuntament de la Sénia convoca el II Concurs de la Tapa Creativa a la Sénia.

Participants
Podran participar els bars i restaurants locals que ho desitgin, i que compleixin totes les
característiques necessàries que requereix la llei en referència a l’activitat esmentada.

Inscripcions
Cal que aquells establiments interessats en participar s’inscriguin abans del dia 31 de març
de 2017, a través del correu electrònic turisme@lasenia.cat o al telèfon de l’Ajuntament 977
713 000 en horari d’atenció al públic.

Dotació
La dotació destinada al premi és la següent:
-

150 euros en un únic premi.

-

Es donaran plaques commemoratives als 3 primers classificats.

Valoració
El jurat adjudicarà els premi a les tapes creatives guanyadores. Es valoraran les tapes
presentades en base a:
-

Presentació de la tapa

-

Originalitat i creativitat de la tapa

-

Qualitat dels aliments utilitzats per elaborar la tapa

-

Sabor de la tapa

Presentació
Les tapes s’hauran de tenir preparades a cada establiment el dia 5 de maig a partir de les
18:00h, i la seva presentació haurà de ser la següent:
-

Abans de la degustació caldrà presentar la tapa al jurat, a mode descriptiu i posar-li
un títol.
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-

Per a la degustació s’haurà de preparar la tapa en format individual, servint-ne una
per cada membre del jurat.

Jurat
El jurat serà nombrat per l’Ajuntament de la Sénia entre persones coneixedores del gremi,
estudiants de cuina i professionals dedicats a la gastronomia. En total seran 3 persones.

Decisions del Jurat
El procediment de la votació serà per la valoració en l’escala de 1 a 5, seguint els criteris de
valoració. Una vegada es faci públic el veredicte es donarà una còpia del resultat de la
votació del jurat corresponent a la pròpia obra.
D’acord amb les circumstàncies de les tapes elaborades, el jurat podrà modificar la quantia
del premi o declarar-lo desert.
El veredicte serà inapel·lable, i es farà públic el diumenge 7 de maig al migdia, després de
l’entrega dels trofeus de les curses de cavalls.

Observacions
Serà obligatòria la presència a la plaça Major de tots els creadors de les tapes participants al
concurs en el moment del veredicte, per tal que el guanyador sigui l’encarregat de recollir el
premi.
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i les altres
resolucions no previstes que el jurat determini.
El premi està sotmès a les retencions legalment establertes.
No podran participar tapes premiades en altres concursos o convocatòries anàlogues.
L’Ajuntament de la Sénia es reserva el dret a prendre qualsevol iniciativa que no estigui
regulada en aquestes bases.
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