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^ ^ ^ H CONCURS DE LA MILLOR ROSA 

^ B CONCURS DE LA ROSA MES PERFUMADA D 
l | CONCURS DE LA ROSA POLYANTHA [ 

Adrec a 

Poblad o 

Teléfon 

Correu electróni c 



Tipa§f )e . 
CONCQ C R§O§ 

Les persone s qu e vulgui n 
participar-hi , 

haura n d'inscriure' s 
i concursa r d'acor d 

am b les bases següents : 

CONCURS 
DE LA MILLOR ROSA 

Es destinará un espai especial per a l'exposició 
de les roses concursants en aquesta modalitat. 

CONCURS 
DE LA ROSA MES PERFUMADA 

Es destinará un espai especial pera l'exposició 
de les roses concursants en aquesta modalitat. 

CONCURS 
DE LA ROSA POLYANTHA 

Es destinará un espai especial per a l'exposició 
de les roses concursants en aquesta moáalitat. 

P 
c/e) 

c/e) 

es modalitat s del Concur s de Roses 
.jses les roses d'hiver- Dele, 

jdrá concursar a títol individúe o genéric. 
'admetran a Concurs els professionals. 
ia concursant podrá presentar tres exemplars per cada categoría com 

náxim. 
Dersones concursants podran nscriure's gratuítament fins el dia 18 

„jil , a les oficines de rAjuntamer.t (carrer de Lleida, 42, de dilluns a 
/endres, de 9.30 a 14.00 hores). 
'organització donará per toncada la inscripció quan consideri que ha 
>bert I'espai disponible. 
a recepció de roses es fará des de les 8.30 fins les 1.00 hores, del dia 19 

d'abril, a la carpa situada al costat del pare del Grao. L'organitzacio registrará 
— mero que correspondrá al gero assignat. 

ganització facilitará els gerros i la infraestructura necessária. 
e les 12.00 i les 14.00 hores, el jurat realitzará la deliberado i puntuació 
oncurs. I 
prés del veredicte del jurat, l'organitzacio col -locará el nom de cada 
ursant guanyador en les diferents varietats premiades. 
persones concursants podran retirar les roses un cop finalitzada l'exposició 
a les 10.00 h del matí del dilluns 21 d'abril. Passat aquest termini, les roses 

jedaran a disposició de l'organitzacio. 
lis membres del jurat els designará l'organitzacio de la Fira. 

l'organitzacio es reserva el dret a canviar o modificar aqüestes bases. 

P R 6 M I  <§> 
S'atorgaran tres premis per cada una de les categories: 

Millo r Rosa 
Rosa mes perfumad a 

Rosa Polyanth a 

A totes les persones concursants, se'ls lliurará un roser Pau Casáis com a record 
commemoratiu, per la seva participació. 

LLIURAMENT DE PREMIS: 
DISSABTE 19 D'ABRIL , A LES 19.00 HQRES 

A LES CARPES DE LA DIPUTACIO 


