Concurs de coques de recapte
Tothom qui vulgui participar haurà d'inscriure's prèviament a Lo Casino fins el dia 17 d'agost, i portar la
seua coca de recapte al Camp de Futbol el diumenge 26 d'agost entre 20:30 i 21:00 hores. A partir de les
21:00 hores ja no s'acceptaran més coques.
Els premis seran els següents:
 Premi a la coca més innovadora
 Premi a la millor presentació
 Premi a la millor coca feta amb productes de la terra
Concurs apte per tots els públics.
Les coques s’entregaran entre les 20:30h i les 21:00h del diumenge 26 d'agost de 2018 al Camp de Futbol.
Tota coca entregada fora d'aquest horari, quedarà fora del concurs.
Cada participant podrà presentar una coca.
Les coques queden en propietat de l'Ajuntament.
Es poden utilitzar tots els ingredients que es desitgi.
Totes les coques han d'estar elaborades per la persona que concursa, per tant, no s'acceptaran coques
comprades ja fetes o congelades.
Tots els ingredients seran comestibles (decoració inclosa).
Tota coca amb algun element no comestible, restarà fora de concurs.
El contingut de les coques, la seva forma i la presentació és lliure.
Cada coca anirà acompanyada amb un cartell informatiu en el qual s'especifiquin els ingredients i se li
assignarà un número per tal que el jurat no pugui saber qui n'és l'autor. Així mateix, s'entregarà al jurat
una targeta amb el nom de la coca, el número assignat, els ingredients i les observacions que el/la seu/a
autor/a hi vulgui fer constar.
El jurat estarà format per professionals de l'hosteleria i valorarà, de cada coca, el seu sabor, la textura,
l'originalitat i la presentació. Cap coca podrà rebre més d'un premi.
La participació en aquest concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases i l'organització es reserva el dret
a la seva modificació per tal de facilitar‐ne el desenvolupament.
En el cas de participar en el concurs, familiars de primer i segon grau, els regidors i tècnics de l'àrea
organitzadora no podran ser jurat de la categoria en la que es participa.

