DOCUMENT D’ADHESIÓ MENÚ FESTIVALET
L’Ajuntament de Roses en motiu del Festivalet de Roses 2019 organitza la campanya
«Menú Festivalet» en col·laboració amb els restaurants del municipi.
En motiu d’aquesta campanya l’Ajuntament de Roses es compromet a:
1. Oferir una campanya de promoció de Roses i dels establiments participants.
2. Editar material gràfic que inclogui els establiments participants “Menú Festivalet”:
programa amb tots els establiments i publicitat via la pàgina web i les xarxes socials
oficials.

El Restaurant ______________________ es compromet a:
1. Oferir un menú (dinar i sopar), que contingui productes de la temporada de tardor,
des del dia 1 al 10 de novembre de 2019.
L’incompliment d’aquest compromís comportarà l’exclusió del titular de
l’establiment en la participació d’altres campanyes organitzades per l’Àrea de
Promoció Econòmica durant un any.

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 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 comu nicació escrita adreçada al Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb domicili al Carrer Nou, 48, 17600 Figueres.

1
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el
marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

FITXA PEL MATERIAL GRÀFIC DEL MENÚ FESTIVALET
1. Menú [ha d’incloure Entrants o 1r plat, 2n plat i postres (beguda opcional)]. Podeu
fer-nos arribar un màxim de 3 propostes per plat.
ENTRANTS/ 1R PLAT:

2N PLAT:

-

-

-

-

-

-

POSTRES:

El menú inclou beguda?

-

SÍ

-

NO
Preu del menú:

2. Dades actualitzades del Restaurant, que es publicaran en el material gràfic::
Nom del Restaurant:
Adreça:
Telèfon de contacte:

E-mail:

3. Indiqueu el mitjà de fer la reserva (núm telèfon, adreça, e-mail)

Data màxima 20 de setembre 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.

2
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el
marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

