bases del
concurs boletaire de Cardona
L’AJUNTAMENT DE CARDONA, EN EL MARC DE LA FIRA DE LA LLENEGA 2018 I COM ÉS TRADICIONAL I HABITUAL EN LES DARRERES
EDICIONS, ORGANITZA EL CONCURS BOLETAIRE DE CARDONA AMB L’OBJECTIU D’INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓ POPULAR A LA
FIRA I FOMENTAR L’ESTIMA I EL RESPECTE PEL MEDI I EL PATRIMONI NATURAL.
1- CATEGORIES A CONCURS
- Llenega més gran.
- Bolet més original.
2- PARTICIPANTS
Les inscripcions estan obertes a tothom. Cada participant podrà concursar amb tants bolets com vulgui dins de la categoria o
categories que desitgi.
3- INSCRIPCIONS
Cadascun dels participants haurà de fer la seva inscripció el mateix dia de la Fira, entre les 9 i les 11 del matí a la plaça de la Fira
de Dalt. S’ haurà de presentar:
Dades personals i telèfon de contacte.
Bolet o bolets participants en el concurs.
4- RECOLLIDA DE LES MOSTRES
Tots els bolets participants en el concurs seran recollits, numerats en el moment de la inscripció i separats per categories. Totes les
mostres de bolets participants a concurs seran exposades a la plaça de la Fira de Dalt fins a les 14:00 hores.
5- PREMIS
Per a la llenega més gran: un lot de productes de Cardona.
Per al bolet més original: un lot de productes de Cardona.
6- LLIURAMENT DE PREMIS
El veredicte del concurs es farà públic a les 14:00 hores a la mateixa zona d’exposició, a la plaça de la Fira de Dalt. És obligatòria la
presència dels participants en el moment de l’entrega de premis. Aquells que no hi siguin presents no podran retirar el premi en el
cas de resultar guanyadors.
7- EL JURAT
El jurat estarà format per tres membres: un representant de la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona, un expert en micologia,
i un/a regidor/a de l’Ajuntament, que exercirà de president.
8- CRITERIS DE VALORACIÓ
Cada producte estarà numerat i el jurat desconeixerà la seva propietat o procedència. Els criteris de valoració seran els següents:
- En la categoria de la llenega més gran: es valorarà la llargada, el diàmetre i el pes. S’ha de presentar la llenega a concurs
eixuta per tal que el pes sigui el real.
- En la categoria del bolet més original: es valorarà la dificultat per trobar la mostra, la raresa, la forma i la mida.
Per motius de manca de producte, el jurat podrà declarar deserta qualsevol categoria a concurs.
9- PROPIETAT DELS BOLETS A CONCURS
Una vegada finalitzat el període d’exposició dels bolets a concurs, els seus propietaris podran recollir-los a les 14:00 hores.
10- FACULTATS DE L’ORGANITZACIÓ
L’Ajuntament de Cardona, com a institució organitzadora del concurs, es reserva el dret a modificar les bases. La participació en el
concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases, la decisió del jurat serà inapel·lable.
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