
 

Aquest taller està pensat per venir a gaudir d’un matí de cuina i formació, però també d’humor i d’equip.
A l’estiu vam fer el campus Brutal, de 8 dies de convivència, cuina, xup-xup i rock’n’roll que 
convinàvem amb aventura, jocs i diversió. Va ser la primera edició, i ja estem montant l’edició del 2023!

L’objectiu és promoure la cuina catalana i tradicional a través de la formació i entreteniment 
així com posar en valor els productors del nostre territori. El futur no s’entén si no és sostenible, 
i per això cal cuidar als nostres pagesos i artesans que son qui fan del paissatge del territori 
un paissatge únic, singular i autèntic. 

Per això, al llarg de l’any farem petites extensions del campus, a través de tallers de diferents formats. 
I aquí comença el primer taller de Gastronomia Brutal, 
en una ocasió tan especial i gastronòmica com és, el nadal!

T�lers de Nad� 
BRUTAL

TALLER ADULTS
de 17:00h a 19:00h

A Collverd Foie,Far de l’Empordà (Girona)
25 Places
125€+iva

JORNADA ADULTS

Benvinguda 
Entrega obsequi de cuina

Explicació Jornada
Presentació participants

Distribució de grups 
Cuina de recepta tradicional de Nadal d’ànec

Foto d’equip
Comiat maridat

29 DE DESEMBRE DE 2022

TALLER JÚNIOR 
de 10:30h a 13:30h

Dirigit a nens i nenes de 8 a 15 anys
A Collverd Foie,Far de l’Empordà (Girona)

25 Places
100€+iva

JORNADA JÚNIOR

Benvinguda 
Entrega obsequi de cuina

Explicació Jornada
Presentació participants

Distribució de grups 
Cuina de recepta tradicional de Nadal d’ànec

Foto d’equip
Comiat 

A Collverd Foie,Far de l’Empordà (Girona) C/ Germans Miquel Bajo Parc 64 ; 17469 (info@gastronomiabrutal.com)

Amb Marc Ribas



Normativa i Condicions de participació | Activitats Gastronomia Brutal

1. Inscripcions, preu i forma de pagament

a) Les inscripcions a les activitats de Gastronomia Brutal s’efectuen a través dels mitjans previstos
per l’empresa. Via correu electrònic, via telemàtica mitjançant la pàgina web.)

b) Les Places s'assignen per rigorós ordre d'inscripció fins a completar les disponibles. Gastronomia
Brutal es reserva el dret d’ampliar o disminuir el nombre de places d’una activitat o suspendre-la.

c) La inscripció només es farà efectiva amb el lliurament de tota la documentació, degudament
emplenada, i un cop s’hagi realitzat el pagament íntegre del preu de l'activitat.

d) Cal efectuar el pagament en els terminis establerts en el moment de fer la inscripció.

e) Per a que la plaça quedi confirmada, cal fer la transferència del total (100€+21%iva
Júnior=121€) (125€+21%iva Adults=151,25€) al número de compte ES9601828112360201920772
i enviar el comprovant juntament amb la documentació signada a
info@gastronomiabrutal.com

2. Anul·lació de l’activitat, no presentació o abandonament de l'activitat
En el cas que un participant decideixi no participar en l’activitat ho haurà de comunicar
degudament escrit a Gastronomia Brutal per tal que es produceixi l’anul.lació de la
pre-inscripció.

El participant té dret al retorn de l’import total si:

Si l’anul·lació es produeix 10 dies abans de l’inici de l'activitat es retornarà el 90% de l'import. Si
l’anul·lació es produeix entre 9 i 5 dies abans de l'inici, l'import a retornar serà del 60%.
En cas que l’anul·lació es produeixi en un termini inferior a 5 dies abans de l'inici de l'activitat no es
retornarà cap import.
En cas que sigui Gastronomia Brutal qui anul·li l'activitat es retornarà el 100% de l'import satisfet.
En cas de malaltia del participant o altres causes de força major, el retorn serà, com a màxim, del
90% de l’import d’inscripció. Serà necessari lliurar a Gastronomia Brutal el document acreditatiu que
justifiqui la  causa de la baixa de l'activitat.
En tots els casos, Gastronomia Brutal disposarà de 3 mesos, a partir de la data de l’anul·lació, per
realitzar el retorn dels diners corresponents. L’import a retornar es calcularà aplicant el percentatge
corresponent sobre la quantitat abonada.

En cas de no presentació del participant a l'activitat, sense previ avís, no es retornarà l'import
d’inscripció satisfet.

En cas d'abandonament d'un participant durant el desenvol.lupament no es retornarà cap import
d’inscripció i les despeses derivades de l’abandonament aniràn a càrrec del participant.

GASTRONOMIA BRUTAL desenvoluparà l’activitat sempre hi quant el total d’inscrits superi el 95%
de places. En cas contrari quedaria anul.lat i es faria el retorn total de l’import.



4. Normes durant el desenvolupament de l'activitat

Els participants de l’activitat hauran de respectar les normes de convivència establertes per part de
l'equip de Gastronomia Brutal relatives a horaris, a l’obligació de participar a les activitats, a normes
de conducta, a convivència i respecte vers l'equip i la resta de participants.

Els participants de l’activitat hauran de respectar les normatives i condicions d'ús de les instal·lacions
i material en què es desenvoluparan les activitats.

Qualsevol incompliment de les normatives establertes , pot derivar en l’expulsió del participant.
Aquesta decisió serà comunicada als familiars o tutors legals del participant, i aquests hauran
d’assumir les despeses i accions derivades del seu retorn.

5. Documentació i informació per al desenvolupament de l'activitat

Per al bon desenvolupament de l'activitat, és necessari que els participants lliurin a Gastronomia
Brutal la documentació sol·licitada en el moment de fer la inscripció. Cal fer arribar aquesta document
amb un termini màxim de 10 dies previs a l’activitat.
En la documentació d’inscripció cal fer constar qualsevol qualsevol dada significativa i d’interès,
especialment les que fan referència a la salut.



Fitxa d'inscripció 

TALLER NADALNom de l'activitat:

DADES DEL/ LA PARTICIPANT

Nom 1r cognom

2n cognom Data naixement

Adreça

Codi Postal Població

DADES DE LA PERSONA PROGENITOR/TUTOR/ I DE CONTACTE EN CAS (JÚNIORS)

Nom 1r cognom

2n cognom DNI/NIE/Passaport 

Relació parental amb el/la participant:

Adreça

Codi Postal Població

Adreça electrònica

Telèfon 

Nom de l'escola

Algun comentari que es consideri rellevant per a l’equip?

Dates : 29/12/202

Teléfono emergencia

Persona emergencia

DECLARO/ AUTORITZO

En/na amb DNI

com a pare, mare o tutor/a d'en/na 

Autoritzo el meu fill/ a o tutelat/da a participar en l’activitat de referencia i declaro que sóc coneixedor 

de la normativa i de les condicions de participació i el projecte educatiu.

Aquesta autorització es extensiva a:

Autoritzo que el personal responsable traslladi el/la participant en el vehicle privat destinat a l’ús 

d’emergències, amb les mesures de seguretat pertinents.

Les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència i sota la 

direcció facultativa adequada.

Autoritzo a Gastronomia Brutal  a informar la meva familia de les activitats que es duguin a terme en 

els àmbits de competència.

L’ús dels mitjans digitals i la publicació d’imatge del participant tant en el blog com en el dia a dia.* 
Autoritzo a què pugui realitzar i publicar les imatges del participant, d’acord amb el tractament i finalitat 

que s’indica en aquest mateix imprès.**

de, a de/d'

SIGNATURA PARTICIPANT  




