Bases del concurs infantil de bolets de Cardona
L’AJUNTAMENT DE CARDONA ORGANITZA EL CONCURS INFANTIL DE BOLETS DE CARDONA, EN EL MARC DE LA FIRA DE LA LLENEGA 2018, AMB
L’OBJECTIU D’INCENTIVAR ELS VALORS DE RESPECTE PEL MEDI I L’ENTORN, LA CONVIVÈNCIA I LA TRANSMISSIÓ DELS CONEIXEMENTS DE PARES A FILLS.
1. PARTICIPANTS

Podran participar al concurs nens/es de 5 fins a 12 anys, acompanyats necessàriament d’un adult de més de 18 anys, que es farà responsable del menor.
2. CATEGORIES

S’establiran dues categories en funció de l’edat del menor participant:
- Nens/es de 5 fins a 7 anys
- Nens/es de 8 a 12 anys
3. TROBADA

Els participants es trobaran a les 8:45 hores al costat del Camp de Futbol de Cardona i seran acompanyats per l’organització al lloc del concurs on es farà la cerca de
bolets.
L’organització farà entrega d’identificacions per als cistells dels participants.
Es recomana als participants que es coordinin entre si, per tal d’accedir al bosc amb el mínim número possible de cotxes i per tal de ser el màxim de respectuosos
amb l ’entorn.
En el moment de les inscripcions, a tots els participants en el concurs se’ls farà entrega d’un petit obsequi.
4. MATERIALS DEL CONCURS

Els participants utilitzaran un cistell propi que hauran de presentar a l’ inici de la prova. El nombre de cistells és lliure.
5. INICI

L’organització, un cop al bosc, explicarà als participants quina és l’àrea per realitzar la cerca i l’hora de finalització.
L’inici del concurs serà a les 8:45 hores, en el lloc que s’indiqui com a punt de sortida.
Els espais on es podran buscar bolets seran delimitats en funció de les categories i es concretaran en el moment de l’inici.
Per la seguretat de tothom està totalment prohibit sortir de la zona delimitada per l’organització.
En cas de ser un mal any de bolets l’organització delimitarà unes zones més petites de recerca que estarà totalment prohibit l’accés dels acompanyants.
Es recomana a tots els participants que vagin proveïts d’aigua, per tal de participar còmodament en el concurs.
6. TERMINI PER BUSCAR BOLETS

El termini durant el qual podran buscar bolets els participants serà fins les 11:00 hores. Un cop exhaurit el temps s’haurà de tornar al punt de sortida i fer entrega de
les cistelles.
Un cop finalitzat el concurs i quan tots els participants s’hagin retrobat conjuntament amb l’organització es procedirà a fer l’esmorzar amb pa amb tomàquet i
embotit al bosc.
7. NORMES PER A LA RECOLLIDA DELS BOLETS

Queda terminantment prohibit proveir-se de bolets que no siguin els trobats a la zona del concurs en aquest moment.
Es recomana recollir els bolets curosament, amb els dits.
Els participants boletaires, en tot moment, tindran cura del bosc i respecte de l’entorn, evitant llençar qualsevol tipus de deixalla.
El cistell s’haurà d’entregar a l’organització només sortir del bosc.
Queda totalment prohibit apropar-se al vehicle amb el cistell, aquest acte serà sancionat amb la desqualificació del concurs.
8. ARRIBADA I FI DEL CONCURS

Els cistells es portaran a la plaça de la Fira, aproximadament a les 12:00 hores, lloc on es valoraran tots els cistells.
En cas de que el concurs acabi més tard de l’hora prevista, l’organització podrà realitzar la valoració dels cistells al bosc, en el moment de l’esmorzar.
Un cop el jurat hagi valorat els cistells a concurs, els participants podran retirar-los.
9. AVALUACIÓ

Els bolets que es presentin hauran de ser sans i en bon estat.
S’exclouran tots els bolets no comestibles i es valorarà el pes total dels bolets comestibles segons el següent barem:
Llenegues: es multiplicarà per 3 les unitats

Rovellons: es multiplicarà per 1 les unitats

La resta de bolets comestibles: es multiplicarà per 0,5/Kg el seu pes

Les cistelles es presentaran polides, a més aquestes es valoraran de 0 a 2 punts en funció de la varietat de bolets, la bona selecció i la presència.
10. PREMIS

S’entregarà 1 premi per a cadascuna de les 2 categories, consistent en 1 val de 50 € per a material escolar o bé esportiu a bescanviar en qualsevol llibreria o botiga de
Cardona.
Com a premi addicional, hi haurà un bolet de sal per a cadascuna de les categories, que es quedarà el/la participant que el trobi.
11. JURAT

El jurat estarà integrat per les següents persones: el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cardona, un expert en micologia, un membre de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona.
12. ENTREGA DELS PREMIS

El veredicte del concurs es farà públic abans de l’espectacle infantil a l’escenari del balcó de la Fira i seguidament es procedirà a l’entrega de premis.
13. FACULTATS DE L’ORGANITZACIÓ

L’Ajuntament de Cardona, com a institució organitzadora del concurs, es reserva el dret de modificar les bases. La participació en el concurs implica l’acceptació
total d’aquestes bases, la decisió del jurat serà inapel·lable.

