BASES | CONCURS GAVÀPORT A LA MILLOR PROPOSTA GASTRONÒMICA
GASTROGAVÀ: “ESPÀRRECS A LA CARTA”
L’Ajuntament de Gavà organitza, juntament amb l’Associació de Gastronomia i
Turisme del Baix Llobregat (AGT), el concurs per escollir la millor proposta
gastronòmica de GastroGavà: “Espàrrecs a Carta”. Tindrà lloc en el marc del
programa d’activitats “Temps d’Espàrrecs 2021”, com a mesura de
dinamització comercial i amb l’objectiu de premiar l’esforç dels restauradors
locals per oferir plats de qualitat amb aquest producte de l’horta gavanenca.
Els vots es realitzaran a través del GavàPort, butlleta retallable inclosa a la guia
de GastroGavà, i es dipositaran a les bústies instal·lades als restaurants
participants.
Es lliuraran tres premis:
•

GavàPort Or. Inclou un diploma i una campanya de comunicació al
restaurador/a que hagi obtingut més vots populars.

•

GavàPort Argent. Inclou un diploma i una campanya de comunicació al
restaurador/a que en segon lloc hagi obtingut més vots populars.

•

GavàPort Bronze. Inclou un diploma i una campanya de comunicació al
restaurador/a que en tercer lloc hagi obtingut més vots populars.

El concurs estarà vigent del 22 d’abril al 9 de maig de 2021. Els guanyadors es
comunicaran en un acte de lliurament que s’organitzarà al llarg del mes de
maig, una vegada fnalitzada l’activitat.

BASES | SORTEIG AL MILLOR CLIENT PER COMPLETAR EL GAVÀPORT
L’Ajuntament de Gavà organitza, juntament amb l’Associació de Gastronomia i
Turisme del Baix Llobregat (AGT), el sorteig per escollir al millor client/a que
completi el GavàPort de GastroGavà: “Espàrrecs a Carta”. Tindrà lloc en el
marc del programa d’activitats “Temps d’Espàrrecs 2021”, com a mesura de
dinamització comercial i amb l’objectiu de premiar l’esforç dels restauradors
locals per oferir plats de qualitat amb aquest producte de l’horta gavanenca.
Podran participar en el sorteig totes aquelles persones majors d’edat que
acreditin la consumició de tres menús o platillos amb espàrrec a tres
restaurants diferents, segellant el GavàPort corresponent.
Una vegada completat el GavàPort, s’ha de dipositar a les bústies instal·lades
als restaurants participants.
El sorteig es realitzarà el mateix dia que es lliuri el premi del CONCURS
GAVÀPORT A LA MILLOR PROPOSTA GASTRONÒMICA GASTROGAVÀ:
“ESPÀRRECS A LA CARTA”.
S’extraurà una butlleta de GavàPort que serà la guanyadora. I una segona
butlleta de GavàPort de reserva per si es donaren algun d’aquests supòsits:
- Que no es localitzi a la persona guanyadora en el termini d’una setmana.
- Si aquesta renunciés al premi.
- Si aquesta no compleix els requisits o no acrediti el compliment d’aquestes
bases.
El premi consisteix en:
•

Consumició en qualsevol dels restaurants participants en l’activitat per un
import màxim de 100 €. Aquest àpat haurà de realitzar-se dins del segon
trimestre de 2021 i caldrà formalitzar la reserva a través d’AGT
(info@agtbaix.cat / Tel. 679 24 58 05 d’11 h. a 14 h., de dilluns a divendres).

