Bases Concurs de Coques FESTA DE SANT JOAN’17
Ja s’acosta Sant Joan i des del Arep volem convidar-vos a que
participeu al nostre concurs de coques.
La idea d’aquesta iniciativa és compartir un espai amb el veïnatge i la
elaboració d’un bona coca.
Esperem que us agradi la nostra proposta i que hi participeu tots/es!!!
Bases del concurs
- Podran participar totes les persones interessades de manera
individual o en grup.
- Totes les que vulguin participar s’hauran d’inscriure al Concurs,
posant:
o nom i cognoms,
o mail o telèfon
o pseudònim (nom fals) + nom de la coca que es presentarà.
L’ inscripció es podrà fer des del dilluns dia 12 de juny al
dilluns 19 de juny del 2017, enviant un correu electrònic a
svila@arep.cat o trucant al 646.257.604 (10h a 18h).
- El dia del concurs, el dia 23 de juny, es presentaran les coques i
es lliurarà a cada participant una butlleta on constarà el
pseudònim i nom de la coca i principals ingredients.
- El Concurs tindrà lloc el divendres 23 de juny del 2017 de
18:00h a 19’30h en la plaça Congrés de Sant Andreu.
De 18h a 18’45h, les persones assistents a l’acte faran de Jurat
de totes les coques presentades, entregant la seva puntuació de
cada coca.
A les 19h es farà l’entrega de premis.

Jurat:
- El jurat valorarà el gust, la presentació i l’originalitat de les
coques presentades .
Premis:
En funció del què el jurat valori, s’ atorgaran un 1er, 2n i 3er premi. Els
premis consistiran en xecs regal bescanviables per productes de la
botiga Cal Romesco d’Arep.
1er Premi- 50€
2n Premi- 40€
3r Premi- 30€
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes
bases així com les deliberacions i decisió del Jurat

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR, ESPEREM LES VOSTRES COQUES
AMB MOLTA IL·LUSIÓ !!!

