DOCUMENT ADHESIÓ AL PICA-TASTA.
L’Ajuntament de Roses en motiu del Festivalet de Roses 2019 organitza la campanya
«Pica-Tasta» en col·laboració amb els establiments de restauració del municipi,
vinateries i elaboradors de cervesa artesana locals que vulguin participar.
La campanya té per objectiu oferir als visitants un assortit gastronòmic salat o dolç
com a vermut, el dissabte 9 i diumenge 10 de novembre de 11:30h a 14:00h.
Preu a escollir per l’establiment entre: 1, 2 i 3 euros.
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. Condicionar i ambientar l’espai de la plaça de les Botxes amb espais per servir

i menjar: stands, barres, taules, plats, coberts, gots, venda de tiquets i

contractació d’un cambrer per establiment per emplatar i servir els
tastets.
3. Oferir música en directe.
L’establiment______________________ es compromet a:
1. Preparar Pica-tasta (mínim 100 tastos)
2. Portar la logística necessària per servir el plat ja cuinat o la beguda fresca
(olles, fogó de gas – bombona petita-, si s’escau, refrigeració, ...)
3. Es podrà portar publicitat del seu establiment.

4. Acceptar les condicions d’aquesta campanya, que implica participar-hi durant
tots els dies que duri, amb les condicions detallades. L’incompliment
d’aquestes condicions comportarà l’exclusió de la participació en altres
campanyes organitzades per l’Àrea de Promoció Econòmica durant un any.
En/na __________________________ com a representant de l’establiment
_________________________ 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
Cada persona inscrita és responsable del producte que ofereix durant el Pica-Tasta i de vetllar per la qualitat del servei
que s’ofereix al client.
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.

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

FITXA DE MATERIAL GRÀFIC «PICA-TASTA»
1. Dades actualitzades del restaurant, que es publicaran en el material gràfic
Nom de l’establiment:
Adreça :
Telèfon de contacte:

E-mail:

2. Pica-Tasta (esmorzar salat o dolç/beguda):
Nom i descripció:
1-

Escollir Preu: 1€

2€

3€

2€

3€

2€

3€

2-

Escollir Preu: 1€
3-

Escollir Preu: 1€

Data màxima 20 de setembre de 2019 a través de correu electrònic: icoll@roses.cat o
bé personalment al C/ Madrid núm 1, de dilluns a divendres (10h a 14h).

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.

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

