Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana
Festes

CONCURS D’ARROSSOS
L'Ajuntament de Deltebre, amb motiu de les Festes Majors celebrades entre els dies 11 i 20 del mes
d’agost de 2017, té la intenció d'organitzar un Concurs d’arrossos, que se celebrarà el diumenge dia
20 d’agost de 2017, al Parc del Riu.
L'esmentat concurs es regularà per les següents Bases, i tots els participants han de complir els
requisits que a continuació s'indiquen:

BASES DEL CONCURS
1a.- Podran prendre part del concurs totes aquelles persones que ho desitgin, prèvia inscripció. La
participació podrà ser per grups oper persones individuals i no hi haurà límit de participants.
2a.- La inscripció al concurs s'ha de fer a Ràdio Delta (Ajuntament), fins al dijous dia 17 d’agost de
2017, en horari de 10:00-13:00 hores. L'esmentada inscripció serà gratuïta.
3a.- Anirà per compte dels participants tot el material necessari per a l’elaboració dels arrossos, així
com els ingredients a utilitzar per al seu cuinat, a excepció de l’arròs, que el facilitarà l’Ajuntament
donant una ració per persona inscrita en cada grup. Només tindran dret a l’arròs aquelles persones
inscrites en el període establert.
4a.- L'hora d'arribada al Parc del Riu per a l'assignació de números serà a partir de les 12:00 hores.
5a.- Es podran elaborar qualsevol tipus de paelles o arrossos en totes les seves varietats i
presentacions (paella, arrossejat, risotto, calent...).
6a.- La preparació dels arrossos finalitza a les 14:00hores, sent el concursant qui presenti el plat al
jurat en el lloc assignat per valorar-lo.
7a.- El jurat estarà format entre 3-5 persones designades per l'Ajuntament, sense cap vinculació
amb els participants.
8a.- El jurat valorarà els arrossos tenint en compte tant la presentació, com el sabor i textura dels
mateixos. En qualsevol cas la decisió presa pel jurat serà inapel·lable.
9a.- S'estableix 1 premi per a la millor elaboració d’arròs en quant a gust. El premi serà lliurat en
finalitzar el concurs.
10a.- S'estableix 1 premi per a la millor presentació de l’arròs al plat. El premi serà lliurat en finalitzar
el concurs.
11a.- Els arrossos elaborats són propietat de les persones que les hagin realitzat, qui, si ho estimen
convenient, podran convidar a la degustació dels mateixos.
12a.- La inscripció en el present concurs implica l'acceptació de les presents bases. Qualsevol
imprevist que sorgeixi durant el desenvolupament del concurs i que no estigui previst en aquestes
bases serà resolt pel jurat i/o Comissió de Festes.
Deltebre, a 5 de juliol de 2017
L'Ajuntament agraeix per endavant a tots els participants i espera la col·laboració de tothom, perquè
la convocatòria sigui un èxit.
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