
Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

4rt Concurs de postres

L’Àrea  de  Cultura  de  l’Ajuntament  de  Campins,  continuant  en  la  seva  tradició  de
l’organització del Concurs de postres , enguany ha preparat aquestes bases. 

PROVA PUNTUABLE CAMPS I PINS
Bases de participació al Concurs de postres, edició 2018

Dates: 
Divendres 24 d’agost a les 17 hores.

Situació: 
El concurs es realitzarà a la Pista Poliesportiva de Campins.

Participants: 
Apte per tots els públics

Categories i edats: 
Categoria infantil: fins a 14 anys.
Categoria adult: A partir de 15 anys.

Inscripcions i documentació: 
Les sol·licituds es poden presentar fins el 24 d’agost a les 17 hores.

Formes de presentar les sol·licituds: 
 Presencial: a l’Ajuntament de Campins, de dilluns a divendres de 9h a 14h.
 E-mail: a cultura  @campins.cat  
 El mateix dia, abans de les 17:00, a la pista.

Documentació a presentar: Full d’inscripció que ha de sol·licitar a l’ajuntament o trobarà a la
web i que haurà de presentar el mateix dia, acompanyant el postre.

Premis: 
Els premis del concurs es repartiran de la següent manera:

Categoria infantil:

• 1r premi:  trofeu + kit d’eines per cuinar.
• 2n premi: trofeu
• 3r premi: trofeu

Categoria adult:

• 1r premi:  trofeu + val de degustació a un restaurant de Campins.
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• 2n premi: trofeu
• 3r premi: trofeu

Valoració:
La puntuació del jurat anirà repartida de la manera següent, amb escala d’1 a 5 punts:

1. Presentació
2. Originalitat
3. Sabor 

Metodologia del concurs:
S’exposaran  els  pastissos  amb  una  numeració  anònima,  es  presentaran  els  postres  i  es
valoraran per part  del  jurat.  Un cop finalitzat el  concurs es farà una degustació oberta a
tothom. 

La participació al concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Per més informació o dubtes, podeu trucar a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Campins,
93 847 50 30 extensió 2006 (Gisela Reales).
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Full d’inscripcions al concurs de postres

4rt Concurs de postres – Festa Major de Campins 2018

Marcar la casella del teu equip:

Nom del postre:  

Breu presentació del postre:
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