
Sol·licitud d’inscripció al I Concurs Junior Chef l’Alcúdia 

En/Na _______________________________________,amb DNI______________, 
com a pare/mare/tutor/tutora del menor ____________________________________, 
nascut amb data ________________, autoritze el meu fill/filla perquè participe al I 
Concurs de Cuina Junior Chef l’Alcúdia, que tindrà lloc el proper dijous 3 de setembre, 
a les 18h a la Sala Rex de l’Alcúdia.

I em declare coneixedor de les bases del concurs:

1. El termini d’inscripció acaba el 31 d’agost a les 14h. Perquè es formalitze la 
inscripció, cal presentar dues receptes de cuina, tot usant els ingredients 
suggerits per l’organització.

2. El mateix 31 d’agost per la vesprada, es reunirà el jurat, format per Juan Carlos 
Galbis (La Cuina Mediterrània), Lluís Clemente (Grupo Rex), Ximo Baeza 
(pastisser), Paco Rodríguez (Restaurant Miguel i Juani), Pere Gómez (L’Oncle 
Pere) i Carlos Escoms (Cultura Café), i seleccionaran els candidats que 
complisquen els requisits.

3. A les 20h del mateix 31 d’agost, al saló de plenaris de l’Ajuntament, es 
procedirà al sorteig de participants, en cas que n’hi haja més de quinze.

4. A la final del 3 de setembre només participaran 15 candidats, d’entre 10 i 15 
anys. Cadascun d’ells comptarà amb una ta
ingredients corresponents, per tal d’elaborar els plats amb què s’han preinscrit 
més un plat sorpresa.

5. Els participants podran portar
requerisquen connexió elèctrica i que el
dissenyat i proposat a la preinscripció. 

6. Hi haurà un guanyador per cada plat 
concurs. 

Com a pare/mare/tutor del participant, sóc sabedor que els participants faran ús 
d’atuells de cuina com ganivets, talladors, etc..., i em faig responsable del seu correcte 
ús. 

I declare que el meu fill/filla no presenta cap al·lèrgia coneguda a cap tipus d’aliment 
que impedisca la seua participació en aquest concurs.

 

 

Signatura                                                                                  
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2015 

En/Na _______________________________________,amb DNI______________, 
com a pare/mare/tutor/tutora del menor ____________________________________, 

________________, autoritze el meu fill/filla perquè participe al I 
Concurs de Cuina Junior Chef l’Alcúdia, que tindrà lloc el proper dijous 3 de setembre, 

a la Sala Rex de l’Alcúdia. 

I em declare coneixedor de les bases del concurs: 

’inscripció acaba el 31 d’agost a les 14h. Perquè es formalitze la 
inscripció, cal presentar dues receptes de cuina, tot usant els ingredients 
suggerits per l’organització. 
El mateix 31 d’agost per la vesprada, es reunirà el jurat, format per Juan Carlos 

albis (La Cuina Mediterrània), Lluís Clemente (Grupo Rex), Ximo Baeza 
(pastisser), Paco Rodríguez (Restaurant Miguel i Juani), Pere Gómez (L’Oncle 
Pere) i Carlos Escoms (Cultura Café), i seleccionaran els candidats que 
complisquen els requisits. 

del mateix 31 d’agost, al saló de plenaris de l’Ajuntament, es 
procedirà al sorteig de participants, en cas que n’hi haja més de quinze.
A la final del 3 de setembre només participaran 15 candidats, d’entre 10 i 15 
anys. Cadascun d’ells comptarà amb una taula, amb atuells de cuina i els 
ingredients corresponents, per tal d’elaborar els plats amb què s’han preinscrit 
més un plat sorpresa. 

podran portar-se a la final aquells instruments de cuina que no 
requerisquen connexió elèctrica i que els servisquen per a preparar el plat 
dissenyat i proposat a la preinscripció.  
Hi haurà un guanyador per cada plat –dos, per tant- més un guanyador final del 

Com a pare/mare/tutor del participant, sóc sabedor que els participants faran ús 
de cuina com ganivets, talladors, etc..., i em faig responsable del seu correcte 

I declare que el meu fill/filla no presenta cap al·lèrgia coneguda a cap tipus d’aliment 
que impedisca la seua participació en aquest concurs. 
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________________, autoritze el meu fill/filla perquè participe al I 
Concurs de Cuina Junior Chef l’Alcúdia, que tindrà lloc el proper dijous 3 de setembre, 

’inscripció acaba el 31 d’agost a les 14h. Perquè es formalitze la 
inscripció, cal presentar dues receptes de cuina, tot usant els ingredients 

El mateix 31 d’agost per la vesprada, es reunirà el jurat, format per Juan Carlos 
albis (La Cuina Mediterrània), Lluís Clemente (Grupo Rex), Ximo Baeza 

(pastisser), Paco Rodríguez (Restaurant Miguel i Juani), Pere Gómez (L’Oncle 
Pere) i Carlos Escoms (Cultura Café), i seleccionaran els candidats que 

del mateix 31 d’agost, al saló de plenaris de l’Ajuntament, es 
procedirà al sorteig de participants, en cas que n’hi haja més de quinze. 
A la final del 3 de setembre només participaran 15 candidats, d’entre 10 i 15 

ula, amb atuells de cuina i els 
ingredients corresponents, per tal d’elaborar els plats amb què s’han preinscrit 

se a la final aquells instruments de cuina que no 
s servisquen per a preparar el plat 

més un guanyador final del 

Com a pare/mare/tutor del participant, sóc sabedor que els participants faran ús 
de cuina com ganivets, talladors, etc..., i em faig responsable del seu correcte 

I declare que el meu fill/filla no presenta cap al·lèrgia coneguda a cap tipus d’aliment 


