Bases del concurs de cuina: Millor
pastis o cupcake adult i infantil del
Barri Turó de Gardeny

1. Podrà participar tota aquella persona que estigui associada a l’Associació de Veïns del Turó
de Gardeny i a corrent de pagament i les persones que no estiguin associades no entraran al
concurs.
2. Al concurs es podrà presentar tan sols un pastis o cupcake per associat que ha de ser d’un
mínim de 4 racions.
3. Caldrà portar el pastis o cupcake ja preparada i presentar-la el dia 3 de setembre de 9’00h a
10’30h , a la Futura Seu Social. Els pastissos que arribin més tard no entraran al concurs.
4. El jurat compost de 3 persones, valorarà el sabor, textura, l’aroma, la creativitat, la
presentació, la dificultat de l’elaboració, l’originalitat. Puntuant del 1 al 10.
5. Cada pastis o cupcake serà identificada amb un numero etiquetat al mateix plat, i el nom,
cognoms i el telèfon del concursant estarà amb un full, que el jurat no tindrà accés. A l’hora del
tast dels pastissos, el jurat, s‘utilitzaran plats iguals per evitar manipulacions. El jurat estarà sol
sense ningun representant de l’associació ni participants per no ser manipulats.
6. En finalitzar el tast del jurat, els dolços seran degustades pel públic assistent a l’acte.
7. Hi haurà un premi pel guanyador i diploma de guanyador i diplomes pels participants.
8. Els premis seran lliurats el dia 4 de setembre a les 13:00h , dins dels actes de la Festa del
barri del Turó de Gardeny.
9. La participació en el Concurs de pastis o cupcake tant adult o infantil, implica l’acceptació
d’aquestes bases, així com la deliberació del jurat.
10. És necessari inscriure’s per poder participar a través del WhatsApp o comunicar-ho amb
algun membre de la junta de l’associació perquè l’inclogui al grup corresponent de WhatsApp.

