Bases Concurs de Cuina Focs Creuats – 3ra edició ( 2022)

Objectius: donar coneixements sobre cuina als joves participants mentre
superen proves lúdiques. Promocionar la cuina de temporada i amb producte
local, de la mà de professionals del sector. Enguany, s’afegeix l’objectiu de
crear un espai per a joves més grans.

Participants
Es prioritzarà durant 15 dies la inscripció de joves de Palamós d’entre 20 i 30
anys. Si a partir del 30 de setembre no s’han omplert les places, s’obrirà a
joves a partir de 13 anys.
Cal presentar-se amb un equip de mínim 3 persones i màxim 4.
Cal que mínim 3 dels membres compleixin el requisit d’edat. El 4t membre pot
tenir entre 13 i 35 anys. En cap cas pot ser menor de 13 o superar els 35.
El concurs pot acollir un màxim de 4 equips. Un cop s’omplin les places s’obrirà
llista d’espera.
Si els inscrits no es presenten, es penalitzarà la inscripció a futures activitats.
Caldrà portar signat el primer dia l’autorització dels drets d’imatge.
Caldrà ser puntuals per garantir el bon funcionament de l’activitat.
Nota: les activitats són gratuïtes per les participants però té un cost pel
municipi. Siguem responsables i compromeses.

Funcionament
A l’inici de la sessió, un cuiner explicarà la recepta que l’equip en un temps
limitat haurà de replicar. Al llarg de la sessió s’escollirà un sobre on apareixeran
penyores o beneficis per l’equip i caldrà respectar-les.
Cal que l’equip respecti en tot moment les normes establertes pel concurs.

Dates, hores i lloc
Dimarts 18 i 25 d’octubre de 18.30h a 20h.
Dimarts 8 de novembre de 18.30h a 20.30h, la Gran Final.
A l’Espai del Peix, moll pesquer s/n ( Palamós).

Jurat
Format per professionals del sector. El jurat no pot donar ex aequo, així que en
cas d’empat, caldrà fer una prova per desempatar i obtenir així equip
guanyador.
Es valorarà: presentació, gust, treball en equip i mesures d’higiene.

Premi
Un menú per tots els membres de l’equip guanyador al restaurant de Palamós
que aquests escollin.
Cal tenir en compte que el restaurant escollit ha de voler i poder facturar a
l’Ajuntament de Palamós. Aquest tràmit es gestionarà amb el Departament de
Joventut.

