IV JORNADES GASTRONÒMIQUES
DEL CARGOL

CONCURS DE
MENJAR CARGOLS
Dia: Dissabte 27 d'abril de 2019
Hora: 17h
Lloc: recinte de la Fira Comarcal de
Primavera de Campllong

BASES DEL CONCURS:
Tots els participants han d'acceptar participar sota les següents normes:
1 - Tots els participants han de ser majors de 18 anys
2 - La competició consisteix en menjar 50 cargols en un màxim de 3 minuts.
És puntuarà de la següent manera: (puntuació màxima 35 punts)
- 10 punts pel pes total consumit. (El pes net consumit s'establirà per la diferencia
obtinguda entre el pes brut d'inici i el pes final de les restes)
- 25 punts per la quantitat de cargols consumida.(0,5 punts per cargol)
3 - El campionat es durà a terme en rondes de 10 participants.
4 - Els participants hauran de menjar-se el cargol sencer i llepar la closca. Els cargols que no s’hagin
menjat sencers no entraran al recompte.
5 - En cas d'empat el jurat decidirà el guanyador/a pel qui tingui el plat més net.
6 – En acabar la ronda cada participant tindrà 1 cervesa o 1 aigua per consumir .
7 - Qualsevol participant que vomiti, sigui durant la ronda o durant la deliberació del jurat serà
desqualificat.
8 - Els concursants reconeixen que menjar de pressa i sense mastegar bé els aliments pot contribuir a
problemes de salut. Queda totalment prohibit menjar-se la closca i serà motiu de desqualificació.
9 - En cas de llençar o amagar cargols és quedarà desqualificat/da.
10 - La decisió del jurat és definitiva i inapel·lable.
11 – Inscripció prèvia o fins a 15 minuts abans del concurs. El nombre de participants és limitat.
12 – Preu inscripció: 10€
13 – Els premis consistiràn en:
1e PREMI: 2 àpats per a dues persones a 2 dels 4 restaurants participants a l’Encargola’t
a escollir + una llauna de cargols de cadascún dels restaurants (4)
2n PREMI: 1 àpat per a dues persones a 1 dels 2 restaurants que quedin
3r PREMI: 1 àpat per dues persones a el restaurant que hagi quedat.

Més informació i inscripcions a www.campllong.cat

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ:
NOM I COGNOMS

ADREÇA:

POBLACIÓ I CODI POSTAL:

TELÈFON:

E-MAIL:

DATA I SIGNATURA:

LA SIGNATURA D’AQUESTA BUTLLETA IMPLICA L’ACCEPTACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS
*CAL ADJUNTAR CÒPIA DEL DNI
LES INSCRIPCIONS ES PODEN EFECTUAR LLIURANT LA BUTLLETA A L’AJUNTAMENT
DE CAMPLLONG, ENVIANT-LA A: CULTURA@CAMPLLONG.CAT O EL MATEIX
DISSABTE AL RECINTE ENCARGOLA’T.

