
 
Bases del concurs “Recepta del calamar” 

  
- Cada ciutadà o ciutadana de Salou pot enviar una recepta de la cuina del calamar on hi hagi 

aquest mol·lusc com a element principal. S’hauran d’especificar els ingredients per a quatre 

persones i els passos que s’han de seguir per a cuinar el plat. 

  

-  El concurs només és vàlid per a les persones residents a Salou. 

  

-  La recepta no cal que sigui pròpia però cal que l’usuari sigui capaç de cuinar-la. 

  

-  Es pot enviar més d’una recepta per persona. 

  

-  No és necessari que hi figuri cap fotografia acompanyant la recepta. 

  

- La recepta s’haurà d’enviar per correu a la direcció 

electrònica saloufoodexperience@gmail.como per missatge privat al Facebook Messenger 

de www.facebook.com/SalouFoodExperience fins el 15 de desembre. 

  

- Des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Salou, es seleccionarà la recepta del 

calamar que millor representi la cuina del territori on aquest mol·lusc n’és el protagonista. 

  

- Una vegada acabada la campanya s’enregistrarà un vídeo a la persona guanyadora cuinant la 

recepta seleccionada que serà emès a les xarxes socials de Salou Food Experience i també 

s’enregistrarà un vídeo per a ser emès a TAC12.  

  

- Al guanyador se’l premiarà amb un xec regal de 60€ per a consumir en un restaurant de Salou 

que participi a les Jornades Gastronòmiques del Calamar. 

  

- Els participants han d’estar d’acord i donar la seva autorització per tal que, una vegada acabada 

la campanya, s’enregistrin els vídeos de la recepta. 

  

- La recepta seleccionades publicarà a les xarxes socials de Salou Food Experience. 

  

- Quedaran excloses del concurs les receptes que no tinguin calamar o que no el tinguin com a 

un dels elements principals.  

  

- La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Salou es reserva el dret a modificar 

les bases del concurs o a cancel·lar-lo sempre que es detecti un ús irregular. 

  

- El guanyador tindrà un termini màxim de 7 dies per a confirmar l’acceptació del premi. Passat 

aquest temps, i no havent rebut resposta, l’organització es reserva el dret d’escollir una altra 

recepta.  
 

http://www.facebook.com/SalouFoodExperience

