6è CONCURS DE PAELLES

BASES DEL 6è CONCURS DE PAELLES D’ARTÉS 2019
FINALITAT:
- Enguany celebrem la sisena edició del Concurs de Paelles d’Artés. La finalitat d’aquest
concurs no és només fer bones paelles, sinó passar-ho molt bé, participar i compartir uns
moments inoblidables.
QUI POT PARTICIPAR I COM?
- Hi podreu participar colles d’amistats, familiars, veïns... a partir de 5 persones.
- Les paelles es podran començar a cuinar a partir de les 11 h al Passeig Diagonal i l’hora de
finalització serà a les 14.15 h. Tota la preparació de la paella ha de ser durant el concurs.
- Prèviament, tots els grups hauran pogut muntar els seus “xiringuitos” amb el material
PROPI que vulguin (carpes, taules, cadires, estris, plats, gots, coberts...)
- El mètode de combustió per coure les paelles haurà de ser amb gas.
- Cada paella haurà de fer-se en funció dels comensals de cada colla i una ració més pel jurat.
- Cada colla participant haurà de portar un plat amb un número què prèviament haurà estat
atorgat per l’organització, a la taula del jurat. El jurat desconeixerà a quina colla correspon
el número.
INSCRIPCIONS:
- Les inscripcions s’hauran de fer a través de la pàgina web participa.artes.cat i omplir tots
els camps, o través del link que trobareu a la web municipal www.artes.cat. Les inscripcions
no es poden fer per telèfon.
- La data límit d’inscripció serà, com a màxim, el dimecres dia 28 d’agost.
JURAT I PREMIS:
- Recordeu que el concurs de paelles té la finalitat lúdica per passar una estona distesa amb
amistats, familiars i veïnat.
- Al finalitzar el concurs s’entregaran els premis populars: per a les tres millors paelles i per a
la taula més ben ornamentada.
- Coses que cal tenir en compte:
Una paella salada fa molta set!
Una paella covada fa bola!
Una paella molt socarrimada té gust de cremat!
Així que procureu-vos un bon xef, perquè això no li passi a la vostra paella ;)
ALTRES:
-

L’organització es reserva el dret de suspendre l’acte si així ho considera per causes
meteorològiques o de força major.
L’organització no es responsabilitza de qualsevol tipus de furt, pèrdua i/o desaparició
d’ingredients o materials.

