22è CONCURS DE PALETES DE LA FIRA DE CAMPLLONG 2019
1- PARTICIPANTS
Podran participar-hi tots els paletes que treballin per compte propi o bé en empreses constructores, ja sigui
particularment o a nom de l’empresa. El límit màxim de participants serà de 20 parelles.
2- FORMACIÓ DE LES PARELLES
Seran formades per un paleta i un manobre. Cada parella portarà les eines necessàries per a la realització del treball.
No s’admetrà la participació de parelles que treballin en empreses vinculades a algun membre del Jurat qualificador.
3- TREBALL A REALITZAR
El treball a realitzar es farà d’acord amb els plànols de detall que es facilitaran a cada parella.
4- MATERIAL A EMPRAR
Tots els materials necessaris, inclosos els lligants, els seran subministrats i posats a peu d’obra. No està permesa
la utilització de porex.
5- LLOC I DATA DEL CONCURS
El concurs es realitzarà el dia 27 d'abril de 2019 al recinte firal.
6- LLOC I TERMINI D’INSCRIPCIONS
Les inscripcions es podran fer a l’Ajuntament de Campllong enviant el full d'inscripció a: cultura@campllong.cat .
El tancament del termini d’inscripcions serà a la una del migdia del dia abans si el límit màxim de participants ha
quedat cobert. L’ordre d’admissió dels participants serà per rigorós ordre de registre d’entrada a l’Ajuntament.
El cost de la inscripció serà de 10 € per parella.
7- LLIURAMENT DE PLÀNOLS
Els plànols es lliuraran el dia i al lloc del concurs. Allà hi haurà la persona o persones nomenades per l’organització,
a qui els participants podran demanar tota mena de detalls i aclariments sobre el treball a desenvolupar.
8- HORARI
A les 9.00 h les parelles participants signaran l’acta d’assistència, davant del Jurat qualificador. En aquest acte
s’indicarà a cada parella la zona que li pertany, així com el treball que hi ha de realitzar. A les 9.30 h, quan ho indiqui el
Jurat, s’iniciarà el treball, per donar-lo per acabat a les 14.00 h. Tot seguit es procedirà a la qualificació i lliurament de
premis, amb el previ veredicte del Jurat. Com a cloenda de l’acte es farà un dinar per a tots els participants.
9- QUALIFICACÍÓ DELS TREBALLS
El jurat, format per membres pertanyents a diferents àmbits de la construcció, serà qui valorarà i qualificarà els
treballs realitzats.
El jurat podrà deixar desert qualsevol dels premis, si així ho creu oportú.
La qualificació i el veredicte del Jurat serà únic i inapel·lable.
Qualsevol aspecte no recollit a les bases, el Jurat l’interpretarà segons el seu entendre.
10- PREMIS
Els premis que s’estableixen són els següents:
1r- 1.000 €
2n- 400 € i 2 àpats per a dues persones al restaurant Can Xiquet de Campllong
3r- 200 €
Resta de participants, 50 € parella
A TOTS ELS PARTICIPANTS SE’LS FARÀ ENTREGA D’UN OBSEQUI COMMEMORATIU DE LA FIRA.
AMB EL SUPORT DE:
- ASSOCIACIÓ DE FIRES I FESTES DE CAMPLLONG
- COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS DE L’EDIFICACIÓ DE GIRONA
- UNIÓ D’EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ
- AJUNTAMENTE DE CAMPLLOG
- CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
- DIPUTACIÓ DE GIRONA
- FREIXAS I FREIXAS, SL.

INSCRIPCIÓ
La colla formada per:

Oficial 1a:__________________________________________
que desenvolupa la seva activitat a: _____________________________
domicili: ___________________________________________________
telèfon: _____________________ mòbil: ________________________
e-mail: ____________________________________________________

Ajudant: ___________________________________________
que desenvolupa la seva activitat a: _____________________________
domicili: ___________________________________________________
telèfon: _____________________ mòbil: ________________________
e-mail: ____________________________________________________
S’inscriuen al 22è Concurs de Paletes Fira Comarcal de Primavera, que se
celebrarà el proper dissabte 27 d’abril de 2019 a les 10.00 h del matí , i
accepten les bases publicades per aquest acte.
L’import de la inscripció és de 10 € per parella i s'abonarà per anticipat
mitjançant transferència bancària al c.c. ES14 0081 0248 8700 0120 5231
especificant el nom dels participants.
Caldrà enviar còpia del conforme de pagament a ajuntament@campllong.cat o
foto al mòbil 664 050 514 .

Signatura i data:

