BASES DEL 5è CONCURS DE RATAFIES ARTESANALS I CASOLANES DE TERRASSA
* Podran prendre part del concurs tots aquells/es elaboradors/es de rataﬁa artesana
que ho desitgin.
* Cada par cipant podrà portar a concurs totes les rataﬁes que desitgin.
* La rataﬁa s’ha d’entregar al punt de recollida on s’introduirà dins d’una ampolla de
vidre de 50 cl sense e quetes ni dis n us.(1)
* Cada rataﬁa ha d'anar acompanyada amb un sobre que con ngui el nom, número
de D.N.I., adreça electrònica i telèfon de contacte del rataﬁàire.
* La rataﬁa ha d’estar elaborada artesanalment amb nous verdes, herbes i espècies
naturals.
* Els par cipants es fan responsables davant de tercers del con ngut de la rataﬁa
amb total indemnitat per part de l’en tat organitzadora.
* Les ampolles de rataﬁa no es retornaran, passaran a disposició de l'organització.
* Les rataﬁes es presentaran als punts de recollida següents:
 Ateneu Terrassenc, Sant Quirze, 2 Tel. 937891574 Horari: Dilluns a
dijous, de 6 a9 de la tarde. Divendres de 6 a 8 de la tarda.
 Punt d’Informació del Mercat de la Independència: Divendres 18
d’octubre.
Data límit de presentació de mostres:
Als punts de recollida, ﬁns el divendres 18 d’octubre inclòs.
O bé, el mateix dia del concurs: dissabte 19 d’octubre de 2019 abans de les
11:00 hores
ALTRES ASPECTES DEL CONCURS
*El jurat estarà format per persones amb criteri i experiència.
*El jurat valorarà les mostres a concurs d’acord amb els següents paràmetres:


Color.



Olor.



Gust.

*La valoració dels paràmetres, serà eliminatòria.
* El veredicte del jurat es comunicarà una vegada s'hagi fet la ronda de tasts, i s'hagi fet el recompte de vots. En cas
d'absència del guanyador, el premi passarà al segon classificat. La decisió del jurat és irrevocable.
* Hi haurà premi per als tres primers classificats.
* Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà l’organització segons el seu lliure criteri.
* La participació al concurs implica l'acceptació de les esmentades bases.
(1)

L’organització del concurs facilitarà les ampolles adients. El participant haurà d’abonar-ne 2,00 € per cadascuna.

La Colla dels Federins "Trabucaires de Terrassa"
Tel 601402792
trabucaires.de.terrassa@gmail.com
http://colladelsfederins.blogspot.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001078908666

Inscripció al 5è Concurs d’elaboració de
Rata ies artesanals de Terrassa
Data límit de presentació de mostres: 19-10-19 inclòs.

Dades del participant
Nom i cognoms

Número participant*

Adreça de contacte

Codi Postal

Telèfon de contacte

Localitat

Correu electrònic de contacte

* Les rataﬁes es presentaran als punts de recollida següents:
 Ateneu Terrassenc, Passeig Vapor Gran, 39 Tel. 937891574 Horari: Dilluns a dijous, de 5 a 9 de la tarde.
Divendres de 5 a 8 de la tarda.
 Punt d’informació del Mercat de la Independència: Divendres 18 d’octubre.

Data límit de presentació de mostres:
Als punts de recollida, ﬁns el divendres 18 d’octubre inclòs.
O bé, el mateix dia del concurs: dissabte 19 d’octubre de 2019 abans de les 11:00 hores

Aquestes mostres par ciparan en el Cinquè concurs de Rataﬁes artesanals de Terrassa, el veredicte del qual ndrà
lloc el dissabte 19 d’octubre, al Raval de Montserrat, on a més de la Festa i Tast dels licors presentats al 5è.
Concurs de Rataﬁes, hi ndrem:
 Degustació de productes.
 Repar ment de premis.
 Fira de productes elaborats amb rataﬁa.

Organitza: La Colla dels Federins amb la col·laboració de l’Ateneu Terrassenc, el Mercat de la
Independència de Terrassa.
Amb el suport de: L’Ajuntament de Terrassa.
Diputació de Barcelona.
Generalitat de Catalunya.

