DOCUMENT ADHESIÓ A LA CAMPANYA “Còctels de Roses”. 10ª FIRA DE LA ROSA
L’Ajuntament de Roses en motiu de la 10a Fira de la Rosa organitza la campanya «Còctels de
Roses» en col·laboració amb els establiments del municipi que vulguin participar. Per tal de fer
difusió dels diferents còctels, tenim la voluntat de gravar uns vídeos divulgatius a l’Aula
Gastronòmica de com s’elaboren els diferents còctels.
La campanya té per objectiu oferir diferents còctels elaborats per diferents establiments que
recordi al món floral o de la rosa, del divendres 10 al diumenge 19 de juny de 2022.

Preu del còctel: lliure
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. Entregar rètols informatius als bars i restaurants participants.
L’establiment ________________________ es compromet a:

1. Preparar un còctel que recordi al món floral o de la rosa, del divendres 10 al diumenge 19
de juny de 2022 i oferir-lo al seu establiment

En/na _____________________________ amb NIF ________________ com a representant de
l’establiment (nom comercial)___________________________ i de nom fiscal (de l’establiment)
_________________________ i amb NIF/CIF ____________________ accepto els compromisos
adquirits per aquesta campanya i m’adhereixo a la mateixa en les condicions establertes.
Roses el dia ________________ 2022
Signat:

Nom i cognoms
Bar/Restaurant
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.

FITXA DE PARTICIPACIÓ A LA CAMPANYA “Còctels de Roses”. MATERIAL GRÀFIC
1. Dades actualitzades de l’establiment, que es publicaran en el material gràfic de la campanya:
Nom de l’establiment

Adreça

Telèfon de contacte (PÚBLIC)

E-mail

Pàgina web

Xarxes Socials:
Facebook:

Youtube:

Twitter:

Whatsapp:

Instagram:

Altres:

2. El còctel:
Nom del còctel

Ingredients bàsics

Preu:
Data màxima 6 de maig de 2022 a través de correu electrònic: promocioeconomica@roses.cat.
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

