ADHESIÓ A LA CAMPANYA “V Ruta de les tapes de Roses i del vi DO Empordà “
L’Ajuntament de Roses organitza la V Ruta de les tapes de Roses i del vi DO Empordà de forma
EXCEPCIONAL recalendaritzada a la tardor, en col·laboració amb els restaurants i bars del municipi.
La campanya té com a objectiu dinamitzar l’activitat econòmica del municipi amb una oferta gastronòmica de
tapes dels restaurants i/o bars participants, del 17 de setembre al 26 de setembre de 2021.
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. Editar material gràfic i suports digitals de la campanya: cartells, llibret explicatiu i butlletes de la
campanya, app pel mòbil, etc.

3. Cedir l’urna i els segells per estampillar les butlletes
L’establiment es compromet a:

1. Oferir una tapa de qualitat, amb productes de temporada i de proximitat, i vi d’un celler de la DO
Empordà (o aigua) al preu de 3€, tots els dies de la campanya (excepte dia de descans setmanal) i
dins l’horari especificat a la fitxa de participació
2. Retornar l’urna i el segell per estampillar les butlletes de la campanya a l’Ajuntament de Roses un cop
finalitzada la campanya
3. Cedir una tapa gratuïtament el dia de la presentació de la campanya, que es realitzarà sempre i quan
les mesures Covid ho permetin.
4. Predisposició per venir a fotografiar la tapa a l’establiment per part de personal de l’Ajuntament de
Roses abans del dia de la presentació de la campanya (entre el 5 de juliol i el 3 de setembre).
5. Donar 5 tapes gratuïtes al llarg de la ruta, una per a cada guanyador/a de l’edició anterior. Vindran
degudament identificats.
L’incompliment de les condicions comportarà l’exclusió de la participació en altres campanyes organitzades
per l’Àrea de Promoció Econòmica durant l’any 2021 i 2022.
En/na ____________________________________________________ com a representant de l’empresa
_____________________________________ amb NIF _________________________ i nom comercial
_______________________________ accepto els compromisos adquirits per aquesta campanya i m’adhereixo a
la mateixa en les condicions establertes, a Roses el dia _____________________
Signat:
Nom i cognoms
Establiment (restaurant/bar)
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat
de l’Ajuntament de Roses amb la finalitat de comunicar-li els nostres serveis i activitats i a un fitxer titularitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb les fi nalitats directament relacionades amb la dinamització econòmica. En cas de voler exercir els seus drets d’accés, rectificació , oposició o cancel·lació de les
seves dades personals pot adreçar-se a l’Ajuntament de Roses, Pl/ Catalunya núm 12. I mitjançant comunicació escrita adreçada al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà amb domicili al Carrer Nou, 48, 17600 Figueres.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

FITXA DE PARTICIPACIÓ A LA CAMPANYA «V Ruta de les tapes de Roses i del vi DO Empordà»
INFORMACIÓ 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:
Xarxes Socials:
Facebook:
Instagram:
Whatsapp:

Correu electrònic:

Twitter:
Youtube:
Altres:

2. La tapa:
Nom de la tapa:
Descripció (màxim 40 paraules):

3. El vi:
Nom del vi D.O. Empordà:
Nom del celler:
4. Horari per a servir la tapa (el mateix horari per cada dia): ___________________________
5. Dia de tancament setmanal: ______________________
6.

Local apte per a cadires de rodes (ha de tenir rampa d’accés i lavabo adaptat): Sí

NO

LÍMIT D’ENTREGA: 20 D’AGOST A LES 14h. Entrega s’ha de fer exclusivament a través de correu electrònic:
rutatapes@roses.cat.

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat
de l’Ajuntament de Roses amb la finalitat de comunicar-li els nostres serveis i activitats i a un fitxer titularitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb les fi nalitats directament relacionades amb la dinamització econòmica. En cas de voler exercir els seus drets d’accés, rectificació , oposició o cancel·lació de les
seves dades personals pot adreçar-se a l’Ajuntament de Roses, Pl/ Catalunya núm 12. I mitjançant comunicació escrita adreçada al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà amb domicili al Carrer Nou, 48, 17600 Figueres.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

