Bases per als concursos i sortejos de les Rutes de Tapes 2018 als barris
de la ciutat
Amb motiu de les festes majors dels barris, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
mitjançant l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
organitza els concursos par a cada una de les rutes de tapes: Sant Josep de Tapes,
Santa Eulàlia de Tapes, Can Serra de Tapes, Pubilla Cases de Tapes i la Florida de
Tapes, amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria i Alimentació de L’Hospitalet, i de
conformitat amb les següents bases:
1 - DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
L’activitat consisteix en una ruta gastronòmica per diversos establiments de restauració
de cada barri que ofereixen una degustació d’una tapa acompanyada d’una canya de
cervesa, un got de vi, un refresc o aigua (en el format que decideixi l’establiment) a un
preu de 2,50 €, durant tots els dies de la celebració. L’activitat té lloc en el marc de les
festes majors de cada barri, amb la voluntat de dinamitzar el comerç i promocionar la
gastronomia de qualitat:

Del 10 al 13 de maig: Sant Josep de Tapes
Del 31 de maig al 3 de juny: Santa Eulàlia de Tapes
Del 7 al 10 de juny: Can Serra de Tapes
Del 14 al 17 de juny: Pubilla Cases de Tapes
Del 28 de juny al 1 de juliol: La Florida de Tapes
Durant aquests dies s’organitzen dos concursos:
1 - Concurs gastronòmic de tapes: Hi participen els establiments adherits a
cadascuna de les rutes. Un jurat format per professionals del Centre de Formació
d’Hostaleria de l’Ajuntament i pel Gremi d’Hostaleria i Alimentació de L’Hospitalet
determinarà quins són els guanyadors. Les categories a premiar estan determinades pel
nombre d’establiments participants a cada ruta:
-

Menys de 20 establiments:
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o Tapa de qualitat
-

Més de 20 establiments:
o Tapa més saborosa
o Tapa més creativa
o Tapa de qualitat

El concurs premiarà en totes les rutes gastronòmiques l’establiment que ofereixi la Tapa
més popular, que serà seleccionada a través de la votació del públic, que pot triar la
tapa que més li agradi.
Els establiments guardonats rebran un diploma identificatiu en cadascuna de les 4
categories:


La Tapa més popular, per votació popular



La Tapa més saborosa, per votació del jurat



La Tapa més creativa, per votació del jurat



La Tapa de qualitat, per votació del jurat

2 - Concurs la Tapa més popular:


La votació es farà a través d’una butlleta participativa que es trobarà en els
fulletons de la ruta (en els establiments participants i en algunes dependències
municipals).



És obligatori haver degustat un mínim de cinc tapes en cinc establiments
diferents i haver recollit el segell de cada establiment.



Els ciutadans hauran d’escollir quina és la tapa que més els ha agradat. Només
una.



Només podran votar els majors de 18 anys.



Entre el públic participant en les rutes gastronòmiques es farà un sorteig per a
cadascuna d’elles per accedir a diversos premis:
o Menú degustació per a dues persones al Centre de Formació d’Hostaleria
de l’Ajuntament (*)
o Premis addicionals: dependrà de cadascuna de les rutes (*)
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Les dades facilitades pels ciutadans seran utilitzades exclusivament per al
sorteig.



El sorteig dels premis del concurs de la Tapa més popular es farà escollint a
l’atzar una butlleta entre totes les emeses davant dels serveis jurídics de l’Àrea
de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i de
representants del Gremi d’Hostaleria i Alimentació de l’Hospitalet.

(*) Els patrocinadors de cadascun dels premis de les rutes, i l’Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, es reserven el dret d’informar pels
mitjans adients als guanyadors dels premis i de les seves condicions de gaudiment, així
com de la seva possible modificació.

2 - JURAT DEL CONCURS PER A LA RUTA GASTRONÒMICA

El jurat del concurs gastronòmic de tapes estarà constituït per professionals de vàlua,
d’acord amb els seus coneixements gastronòmics i de projecció professional, escollits
pel Centre de Formació d’Hostaleria de l’Ajuntament de l’Hospitalet i del Gremi
d’Hostaleria i Alimentació de l’Hospitalet.

3 - VEREDICTE DELS CONCURSOS

S’estableixen els següents criteris:


Els veredictes del concursos són inapel·lables.



Els resultats es donaran a conèixer en el termini màxim d’un mes, a comptar des
de la finalització de l’activitat.



S’informarà als guanyadors a través de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació.



En el termini de 15 dies després d’informar les persones guanyadores,
aquestes hauran de contactar amb l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació acceptant o rebutjant el premi.



En aquest últim cas o en el supòsit que durant l’esmentat termini de temps no es
posessin en contacte amb el servei municipal, es procediria a considerar
guanyador/a al primer/a reserva, i així successivament.
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4 - CAPTACIÓ I REPRODUCCIÓ DE LA IMATGE

En relació amb el concurs gastronòmic, els representants dels establiments participants
que esdevinguin guanyadors d’aquest concurs, pel fet de participar-hi, ofereixen el seu
consentiment per a la captació, reproducció o publicació per qualsevol mitjà de la seva
imatge, per a la divulgació i projecció pública del concurs.
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