ADHESIÓ A LA CAMPANYA “1000 ROSES A ROSES” 2019. 8ª FIRA DE LA ROSA
L’Ajuntament de Roses en motiu de la 8a Fira de la Rosa organitza la campanya «1000 Roses a
Roses» en col·laboració amb els restaurants del municipi.
La campanya té per objectiu convidar a 1000 dones d’arreu de Catalunya, i de fora, que es diguin:
Rosa, Rosita, Roser, Rosor o Rusó, i els compostos, Maria Rosa, Rosa Maria…. a degustar un Menú
de la Rosa en els restaurants participants en la campanya “1000 Roses a Roses” des del 25 de maig
al 9 de juny de 2019.
En motiu d’aquesta campanya l’Ajuntament de Roses es compromet a:
1. Oferir una campanya de promoció de Roses i dels restaurants participants a nivell de
Catalunya.
2. Editar material gràfic amb el menú especial ofert per cada restaurant participant en motiu de
la Campanya “1000 Roses a Roses”: porta-menús, programa amb tots els restaurants i els
menús de la campanya.
3. Pagar l’import de 15€ (IVA inclòs) per menú al restaurant ______________________ participant
en la campanya.
4. Abonar l’import de factura corresponent a tots els menús consumits en el marc de la
campanya. Prèviament s’hauran d’haver presentat els vals-invitació originals personalment a
l’Àrea de Promoció Econòmica, i la factura corresponent a través d’Administració Electrònica
(www.roses.cat – Factura electrònica).

El Restaurant ______________________ es compromet a:
1. Oferir un servei i un menú (dinar i sopar) de qualitat de com a mínim 15 €, del 25 de maig al 9
de juny de 2019
2. Comprovar la identitat de la dona que els lliuri el val-invitació (són nominatius) i anotar-hi la
data de la consumició. Guardar el val com a justificant de la consumició
3. Un cop finalitzada la campanya, el restaurant haurà de presentar personalment tots els valsinvitació originals a l’Àrea de Promoció Econòmica, la qual expedirà un rebut de recepció.
Aquest rebut s’haurà d’adjuntar a la factura que s’haurà de presentar al Registre General de
l’Ajuntament de Roses o a través d’Administració Electrònica (www.roses.cat – Factura
electrònica), abans del 30 de juny de 2019. El nombre de vals-invitació haurà de coincidir
amb el nombre de serveis facturats que consten a la factura.
En/na __________________________ com a representant del Restaurant _________________________
amb NIF de l’empresa______________accepto els compromisos adquirits per aquesta campanya i
m’adhereixo a la mateixa en les condicions establertes, a Roses el dia ________________
Signat:

Nom i cognoms
Restaurant
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les vostres dades se ran incorporades a un fitxer titularitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb les finalitats directament relacionades amb la dinamitza ció econòmica. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita adreçada al Consell
Comarcal de l'Alt Empordà amb domicili al Carrer Nou, 48, 17600 Figueres.

FITXA MATERIAL GRÀFIC DE LA CAMPANYA “1000 ROSES A ROSES” 2019.
Fitxa degudament omplerta per preparar el material gràfic de la campanya:
1. Menú [ha d’incloure Entrants/1r plat, 2n plat, postres i cafè (beguda opcional)]. Podeu fer-nos
arribar un màxim de 3 propostes per plat.

El menú de la rosa inclou beguda? Si

NO

Preu menú de la Rosa (per acompanyants):
2. Dades actualitzades del Restaurant, que es publicaran en el material gràfic de la campanya:
Nom del Restaurant
Adreça
Telèfon de contacte
Web
E-mail
2- Indiqueu el mitjà de fer la reserva (núm telèfon, adreça, e-mail)

Data màxima 25 de març de 2019 a través de correu electrònic: icoll@roses.cat o bé personalment
al C/ Madrid núm 1.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les vostres dades
seran incorporades a un fitxer titularitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb les finalitats directament relacionades amb la
dinamització econòmica. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita adreçada
al Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb domicili al Carrer Nou, 48, 17600 Figueres.

