BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA RUTA DE LA TAPA DE BENIFAIÓ EN FESTES 2019
La Inscripció:
Els establiments que vullguen participar, hauran de ser socis d’ACEB com a requisit previ.
L’organització els farà arribar un formulari d’inscripció al seu establiment, entre el 24 i el 30 de maig,
ambdós inclosos, que re-ompliran allí mateix davant el portador de l’organització, i li abonaran en
efectiu al mateix moment l’import de la inscripció (60€ de Base Imposable).
El propietari/responsable tindrà assegurat legalment i convenientment el seu personal i el seu local.
Les Tapes:
Concursaran 3 tapes per establiment, al preu de venda al públic de:

1,5 € per cada tapa, servida amb plat, i si cal, coberts, CAP DELS QUALS pot ser de material PLÀSTIC.
1 € la beguda (cervesa, vi, aigua o refresc) en got/copa no plàstic del tamany que decidisca cada local.
Si haguera variació de preu pel tamany de la beguda, s’exposarà el preu de forma ben visible al públic.
El públic assistent està obligat a demanar almenys 1 beguda per comensal.
Horaris:
Les tapes presentades a concurs se duran a fotografiar la vesprada del 3 de juny al lloc que l’organització
comunicarà amb antelació als establiments, a partir de les 18:00 hores, en torns pactats prèviament.
La Ruta d’enguany s’inaugurarà (amb tota probabilitat, pendents de confirmar amb la nova Corporació
Municipal que eixirà de les votacions del 26 de maig), a l’espai municipal del Llavador de la Font de La
Carrasca, a les 20:30 hores del dilluns 22 de juliol del present. Cada establiment aportarà un mínim de 4
unitats de cada una de les 3 tapes presentades a concurs, per a eixa inauguració, i acudirà al voltant de
les 19:45 al lloc pactat. En acabar l’acte, qui ho desitge podrà quedar-se a un sopar privat que farem.
Les tapes hauran d'estar anunciades, exposades en forma destacada, i disposades al públic en quantitat
suficient i raonable de unitats, els dies 23, 24, 25, 30 i 31 de juliol, i 1, 6, 7 i 8 d’agost, des de l’hora que
cada establiment trie (18:30, 19:30 ó 20:30) i se serviran almenys durant les 2 hores següents.
Els establiments poden allargar estos horaris fins l’hora que legalment consideren oportuna.
Exhibició:
Els establiments exposaran els cartells amb el mapa, les urnes de votació, els quadríptics de participació
i els catàlegs de les seues tapes, en lloc visible, uns 10 dies abans i durant tota la durada del Concurs.
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Funcionament:
L’organització disposarà un Jurat Específic de 3 membres que valoraran al mateix establiment i en
horari de concurs els criteris establerts al punt següent d’estes bases. Els establiments proporcionaran als
membres del Jurat les 3 tapes i 1 beguda de manera gratuïta per ad ells. La valoració no serà compartida
amb l’establiment de cap manera, i servirà al termini del concurs per a determinar, junt a la suma de tapes
votades pel públic a cada local, el Millor Establiment de La Ruta 2019. La valoració del Jurat serà
augmentada en un 20% en el cas que l’establiment haja estat el que més tapes votades ha obtingut.
Els clients utilitzaran els quadríptics dissenyats especialment per a este Concurs. Rebran un segell per cada
tapa degustada a l'apartat del quadríptic de participació habilitat a esta fi.
Al completar 6 segells de 6 establiments diferents al seu imprès, podrà votar per la seua tapa
escollida com la millor del concurs, reflectint a l'imprès de votació el número de tapa, i les seues dades
personals, mínimes necessàries per tal de localitzar-lo en cas que resulte guanyador d’algun premi dels
que se sortejaran.
L'imprès de votació l'introduirà el client a una qualsevol de les urnes disposades als establiments
que hi participen, fins el 8 d’agost.
Cap imprès de votació que no tinga els 6 diferents segells esmentats, el vot perfectament llegible, i
les dades de contacte amb telèfon del client que participa, serà tingut en compte per a este concurs.
El 9 d’agost els establiments duran la seua urna a les 13:30 hores a la seu de l’Associació ACEB
situada al darrere del Mercat Municipal de Benifaió, per al recompte PÚBLIC de vots, que tindrà lloc, en
presència de 2 testimonis externs a ACEB i/o representants del M. I. Ajuntament de Benifaió.
No s'admetrà cap urna que tinga el precinte trencat.
Immediatament se sortejaran d'entre els impresos de votació vàlids, 3 VALS de 50€ cadascun que
se podran consumir en dinars o sopars (a elecció del client) a l'establiment que desitge eixe client d’entre
tots els locals participants, i amb caducitat el 31/10/2019.
També se farà l’escrutini de tapes votades, del qual eixiran la 1ª i 2ª Millor Tapa de La Ruta 2019.
D’este recompte també eixirà el total de tapes votades a cada establiment, i l’establiment que
obtinga el número total més gran, afegirà un 20% a la valoració del Jurat Específic (que ja està disponible
al moment de l’escrutini) per a proclamar-se el “Millor Establiment de La Ruta 2019”.
Estos premis seran acumulables (un establiment podrà optar a més d’un premi, o a tots ells).
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Criteris a valorar:
La qualitat de la tapa (elaboració, aspecte i sabor), l'originalitat, la presentació i fidelitat a la foto
del seu catàleg, i l'amabilitat, pulcritud i diligència del personal de l'establiment en l'atenció al client.
Resolució i premis:
Coincidint amb l’acte del Sopar de Festes del 2019, molt probablement al Col·legi Santa Bárbara, es
farà públicament el lliurament d'un Diploma Commemoratiu als establiments participants al Concurs, la
Placa Acreditativa i Premis CHOVÍ de 150€ a “La Millor Tapa 2019" i de 100€ a la“Segona Millor Tapa
2019", els Premis CHOVÍ als 3 clients agraciats en este Concurs, i la Placa Acreditativa i 150€ del Premi
CHOVÍ del Jurat de La Ruta 2019 al “Millor Establiment de La Ruta de La Tapa 2019".
Els establiments comunicaran a la organització la seua assistència a este acte de lliurament de
Diplomes i Premis, al menys amb 4 hores d’antelació (fins les 17:00 hores del dia de l’acte).
Si no ho comuniquen, la organització entendrà que no assistiran, i conseqüentment no seran
nomenats com a presents a l’acte.

Acceptació:
Estes Bases, aixina com el resultat d'este Concurs son inapel·lables.
L’incompliment d’estes Bases suposarà la desqualificació automàtica de l’establiment que les
infringisca.

Benifaió, a 24 de maig de 2019.
La organització -ACEBVersió electrònica: www.acebweb.es
A la pàgina web trobaràs puntualment tota la informació de les tapes 2019.
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