BASES DE LA RUTA DE LA TAPA MUSEROS 2020

PRIMERA. ORGANITZADORS I COL·LABORADORS
L’Ajuntament de Museros es complau de presentar la VII Ruta de la Tapa
Museros 2020, patrocinada per la Regidoria de Comerç, Indústria i Majors i
organitzada per l'Associació de Comerciants de Museros (CAMU). La intenció
no és una altra que continuar i contribuir per a promoure i potenciar les
activitats econòmiques i el comerç, amb l'objectiu que Museros siga reconegut
com una marca de qualitat, un exemple del bon fer del poble i un referent en
l'hostaleria de l’Horta Nord, un poc del que aquesta ruta vol ser mostra i
exemple.

Per a això, serà necessària la participació de tot aquell establiment de
restauració o d’activitat semblant que estiga interessat i s'haja inscrit en el
termini establit.
La VII Ruta de la Tapa de Museros es realitzarà del 24 de juliol al 2 d’agost de
2020.

En aquesta activitat, podran participar tots els establiments de Museros que
presenten la seua fitxa d'inscripció i accepten les bases establides per al
desenvolupament d'aquesta.

SEGONA. OBJECTE DE LES BASES I LA CAMPANYA

Les bases es realitzen per a regular la Ruta de la Tapa Museros 2020, en les
quals quedarà clara l'aportació de l'Ajuntament.

El seu objectiu fonamental és promocionar la gastronomia local, i per tant,
impulsar l'economia local i dinamitzar l'activitat social i d'oci del municipi amb la
repercussió corresponent en els diferents sectors de l'economia.

Objectius de la campanya de promoció gastronòmica:
o Promocionar la gastronomia local.
o Afavorir la imatge d'un sector hostaler pròxim i de qualitat.
o Potenciar l'economia de Museros i fomentar la creació de llocs de treball
amb la dinamització del comerç local.
o Fomentar la participació i crear un punt de trobada de bars, de restaurants i
d’altres institucions relacionades amb el sector.

TERCERA. PARTICIPANTS I REQUISITS

Podran participar tots aquells bars i restaurants del municipi de Museros.
Els participants hauran de complir els requisits generals i específics següents:

Requisits generals
o Estar en possessió de la llicència d'obertura i estar d'alta en l'impost
d'activitats econòmiques en alguna de les activitats del sector de l'hostaleria.
o Assegurar, als seus establiments, les necessàries condicions de seguretat,
de neteja, d’higiene i d’atenció al client durant els dies que dure la Ruta de la
Tapa.
o Els participants es comprometen a mantindre obert i funcionant el seu
establiment en l'horari fixat per a la Ruta.
o Estar al corrent amb els impostos municipals.

Requisits específics
o Oferir una tapa que cadascun dels participant haurà de mantindre al llarg de
tota la Ruta i que s'ajustarà al que haja descrit en la sol·licitud de participació

i amb previsió suficient perquè no s'esgoten les existències fins a la cloenda
de la Ruta.
o Oferir qualitat en els productes i en l’elaboració de les tapes oferides.
o Mostrar, en un lloc visible per a la clientela del local, un cartell o pissarra on
aparega clarament el nom de la tapa i el seu preu amb beguda inclosa.
o Mantindre el preu únic de 2,50 € per tapa i beguda (quinto, canya de
cervesa, refresc o aigua).
o L'establiment es compromet a difondre l'esdeveniment en posar en lloc
visible el material promocional com cartells, tríptics, cartolines de
participació, etc.

Tots els establiments participants es comprometen a complir les normes
anteriorment indicades, el fet de no complir-les donarà lloc a l'exclusió com a
participant de la Ruta.

L'organització es reserva el dret de donar de baixa i expulsar automàticament
d’aquesta activitat qualsevol persona participant o empresa que realitze un mal
ús de la Ruta, és a dir, per incompliment d'una o més condicions de les
regulades en les bases o la realització de qualsevol acció que a judici raonat de
l'organització siga mereixedora de expulsió.
D’altra banda, la baixa i l’expulsió comportarà la pèrdua immediata del dret de
participació en el sorteig i d’altres drets que es deriven d’aquest.

Es considerarà també com a participant el públic assistent als establiments
participants a degustar les tapes.

QUARTA. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA VII RUTA DE LA TAPA
MUSEROS 2020 I TERMINI D'INSCRIPCIÓ

La sol·licitud de participació en la campanya suposa l'adhesió a aquesta ruta de
la tapa, l’acceptació de les bases, el compromís de complir amb tots els
requisits establits i vetlar pel seu correcte desenvolupament.
S'estableix un model de sol·licitud que s’haurà d’omplir i entregar en el registre
d'entrada de l'Ajuntament de Museros, o bé, a aquella persona designada per
la Regidoria de Comerç, per a totes aquelles persones que vulguen que el seu
establiment participe en aquesta nova edició de la Ruta de la Tapa. El model de
sol·licitud figura com a annex I en aquestes bases.

En la sol·licitud es farà constar també l'horari d'obertura de cada establiment
durant els dies que es porte a terme la Ruta de la Tapa, l'horari de degustació
de la tapa serà el mateix per a tots els establiments participants.

El termini de presentació de la sol·licitud serà de set dies a comptar des de la
publicació d’aquestes bases en el web de l'Ajuntament de Museros.

CINQUENA. DATA DE REALITZACIÓ
La Ruta de la Tapa tindrà lloc del 24 de juliol al 2 d’agost de 2020.
Cada establiment es compromet a complir l'horari establit en la sol·licitud.

SISENA. TAPA

Cada establiment es compromet a participar en la Ruta amb una consumició al
preu de 2,50 €, la qual constarà d'una tapa i una beguda (quinto, canya de
cervesa, vi, refresc o aigua).
La tapa amb la qual es participa ha d'estar descrita en la sol·licitud de
participació i no pot variar al llarg dels dies de realització de la Ruta.

SETENA. RESPONSABILITAT

L'Ajuntament no es responsabilitza de les possibles incidències de qualsevol
tipus que sorgiren sobre la qualitat i les condicions de la tapa i beguda amb la
qual

participa

cada

establiment. Serà

l'establiment el

que

haja

de

responsabilitzar-se de les incidències que sorgisquen.

VUITENA. PREMIS

S'estableixen tres premis: premi a les tres millors tapes, premi al selfie més
votat en la pàgina de Facebook (@VIIrutadelatapamuseros) i premi al públic
participant

(sorteig

realitzat

en

directe

en

Facebook

(@VIIrutadelatapamuseros).

Per a participar en l'elecció de la millor tapa i del premi al públic participant,
cada establiment posarà a la disposició dels clients i de les clientes les
cartolines de participació que seran segellades pels establiments en els quals
la clientela haja realitzat la consumició adscrita a la Ruta.

Els clients i les clientes podran incloure les seues dades en les cartolines per a
optar al premi que es realitzarà per sorteig. Cada cartolina haurà d'estar
segellada, almenys, per quatre dels establiments participants, i no portarà més
d'un segell del mateix establiment. A més, s’haurà d'indicar el nom de la tapa
millor valorada.

Una vegada omplida la cartolina amb els segells dels establiments, es
depositarà en les urnes que s’habilitaran als establiments adherits a la Ruta.
L'Ajuntament repartirà el mateix nombre de cartolines a tots els establiments.

Premi a la millor tapa

Els clients i les clientes indicaran, en la seua cartolina de participació, la tapa
millor valorada, i una vegada realitzat l'escrutini de vots de les cartolines, les
tres tapes que tinguen major nombre de vots del recompte de les cartolines
seran aquelles que obtinguen el reconeixement i s’entregarà un val per valor de
100 €, 75 € i 50 €, per consumir al comerç local, als establiments en l'acte
públic que es programarà per a aquest efecte.

Premi al millor selfie
La clientela que deguste les tapes podrà enviar a la pàgina de Facebook
(@VIIrutadelatapamuseros) una foto en la qual apareguen amb la tapa,
aquesta foto es pujarà al perfil. A la persona la foto de la qual aconseguisca un
major nombre de “m'agrada”, se li entregarà un premi que consistirà en un
sopar per a dues persones per valor de 50 € en l’establiment adherit a la Ruta
que elegisca. El premi haurà d’utilitzar-se, com a màxim, en un termini de dos
mesos.
El premi s'entregarà en el mateix acte que el premi a la millor tapa.
Els participants en aquest concurs seran responsables de la foto enviada i es
comprometen a garantir que correspon als establiments i a les tapes
participants en aquesta ruta i a no incloure cap menor d'edat a la foto. Les fotos
que l'organització entenga que puguen resultar de caràcter ofensiu o danyar la
sensibilitat d'aquelles persones que les vegen no formaran part del concurs i no
apareixeran en la xarxes socials. De la mateixa manera, la persona que envia
la foto ha d'enviar també les seues dades i es compromet al fet que no hi
apareguen menors d'edat.

Premi al públic participant
El públic participant depositarà, en les urnes habilitades a aquest efecte en els
establiments participants, les cartolines correctament omplides amb un mínim
de quatre segells diferents dels establiments, amb la valoració de la millor tapa i
amb les seues dades personals. Totes les cartolines formaran part del sorteig

públic en el qual s'extraurà una d'aquestes, i una vegada comprovat que està
correctament omplida, serà premiat o premiada amb un sopar per a dues
persones per un import de 50 € a consumir en un termini de dos mesos en
qualsevol dels establiments participants en la Ruta, que s'entregarà en el
mateix acte públic en el qual es realitze el lliurament dels premis anteriors.

NOVENA. PUBLICITAT

A l'inici de la campanya, i al llarg d'aquesta, es realitzarà la màxima difusió en
els mitjans dels quals disposa l'Ajuntament. A més, es col·locaran cartells
anunciadors de la Ruta en els diferents establiments als quals s'adjuntaran les
bases i es publicarà al web de l'Ajuntament de Museros, i en altres llocs que es
consideren oportuns.

Cada establiment participant estarà obligat a situar en lloc visible un cartell que
se li entregarà.

DESENA. PROTECCIÓ DE DADES

La informació facilitada pels establiments participants per al desenvolupament
de la campanya té caràcter voluntari. La facilitació de dades com l'adreça, el
telèfon, el fax, el correu electrònic i el web de l'establiment corresponent
constitueix, en aquest cas, l’autorització per a la utilització d'aquests mitjans en
la comunicació d'informació a aquests establiments. Així mateix, a cada
establiment participant, se li reconeix el dret de no facilitar dades que no siguen
imprescindibles per a l'execució de la campanya i a cancel·lar-los una vegada
que aquesta acabe mitjançant la presentació de l’escrit corresponent. Tot
seguint aquesta línia, l'organització es reserva el dret d'ús de les fotografies i
dels vídeos realitzats durant aquesta ruta.

ONZENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els participants accepten aquestes bases i el criteri de l'organització en la
resolució de qualsevol qüestió derivada de la campanya, pel simple fet de
participar-hi. Les bases poden estar subjectes a modificacions, les quals seran
publicades.

DOTZENA. DEPÒSIT DE LES BASES

Les bases apareixeran recollides i disponibles al públic en el web de
l’Ajuntament de Museros, en la pàgina Facebook de CAMU i en la pàgina de la
VII Ruta de la Tapa Museros 2020.

ANNEX I

SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA VII RUTA DE LA TAPA MUSEROS 2020
_______________________________________________________________,
amb DNI/ NIE/PASSAPORT ____________________, com a persona titular de
l'establiment ___________________________, amb CIF_________________,
telèfon _________________ i adreça ________________________________.
Sol·licite la inclusió de la meua empresa com a participant en la VII Ruta de la
Tapa Museros 2020, en la qual participaré amb la tapa que a continuació es
descriu:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Amb la firma i presentació d'aquesta sol·licitud declare que complisc tots els
requisits i em compromet a acceptar les bases d’aquesta campanya i a posar
en coneixement de l'organització qualsevol incidència durant el seu transcurs.
De la mateixa manera, em compromet a mantindre l'establiment obert en
l’horari següent:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(Firma)
Museros,

de juliol de 2020

