1er CONCURS DE MEL ECOLÓGICA DE LA FIRA DE LA MEL DEL BRULL 2019
1: Pot participar qualsevol apicultor que acrediti ser-ho, sense limitació geogràfica.
2: La mostra de mel ECOLÒGICA CERTIFICADA presentada a concurs constarà de: Un pot
de 500 gr. amb tapa daurada i sense cap tipus d’identificació. Només es permet una
mostra per cada explotació apícola.
3: La recepció de les mostres serà el mateix dia de la fira: 15 de setembre de 2019 de 2/4
de 10 a 11 del matí a la parada de l’AEA. Ubicació de la fira: a l’esplanada del costat de
l’església del Brull.
També es poden enviar mostres amb antelació a ports pagats a:
Ajuntament del Brull (938840041)
Plaça de l’Ajuntament S/N
08559 El Brull (Osona)
Catalunya
4: Amb la mostra presentada s’ha de fer lliurament conjuntament d’un sobre tancat que
contingui:
A l’exterior; la data de la collita i la comarca i país de procedència.
A l’interior del sobre; el nom o raó social del participant; telèfon de contacte; còpia
acreditativa que el participant és apicultor; còpia acreditativa que la mel presentada te
certificat oficial de producte ecològic.
5: Hi haurà un primer i un segon premi en una única modalitat de mel multi floral. El 1er i
el 2on premi seran una placa obra de l’artista del Brull Josep Valls Hijos.
6: El jurat estarà format per: dos experts en tast de mels; un biòleg; un membre de la
reserva de la biosfera del Montseny; un membre del CCPAE.
7: La composició del jurat es farà pública el mateix dia de la fira a partir de 2/4 de 12 del
matí; hora en que es donaran a conèixer els guanyadors del concurs.
8: Quedaran exclosos del concurs:
•

Aquells que no presentin les mostres en el format requerit

•

Aquelles mostres que es lliurin sense acreditar la condició de producte certificat
ecològic i la condició de productor apícola.

•

Tot aquell que no compleixi alguna de les presents bases.

9: Les mostres presentades, un cop acabat el concurs, es posaran a disposició del públic
assistent per la seva degustació, a la parada de l’AEA.
10: la participació al concurs de mels ecològiques suposa l’acceptació i compliment de les
presents bases.
Organitza: Ajuntament del Brull i Apicultors Ecològics Associats
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