
Data d’entrega:(complimentar per l’administracio):
  

SOLALICITUD DE PARTICIPACIÓ: VII CURS DE CUINA DE LLÍRIA

DADES PERSONALS
Cognoms: Nom: Sexe:

Adreça:

Localitat: Codi postal:

NIF: Telèfon contacte:

Correu electrònic:

Torn del curs que solAlicita: (marque el torn que desitge)
1r torn dilluns (inici, 6 de febrer de
2012) 6, 13, 20, 27 febrer i 5 de març

2n torn dissabtes  (inici, 4 de febrer de
2012) 4, 11, 18, 25 febrer i 3 de març

Horari del curs: de 9.00 a 13.00 hores.  Ubicació: Mercat Municipal de Llíria
 
 

La persona que subscriu aquesta fitxa desitja realitzar el curs de cuina de l’Ajuntament
de Llíria i es compromet, en cas de ser seleccionada, a complir les normes del curs i a
assistir a les classes presencials, a més d’abonar una fiança de 15 € abans d’iniciar el
curs. Aquestes dades formaran part de la base de dades municipals per a la difusió
d’esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de Llíria. Més informació www.lliria.es

Llíria,      de                             de 2012

Organitza ColAlaboren

     



Bases del curs de cuina de Llíria 2012

• El curs de cuina té una duració de 5 sessions monogràfiques d’aproximadament
4 hores de duració i que són: Entrants, Plats de cullera, Carns, Peixos i Postres i
que es realitza al Mercat Municipal de Llíria.

• Les receptes del curs de cuina són elaborades principalment amb productes de
qualitat i frescs de temporada existents als comerços associats de Llíria, al Mercat
Municipal i de la Marca Aliments Tradicionals de Llíria, a més de recuperar i
difondre el nom dels ingredients i l’elaboració en valencià.

• Es realitzaran 2 torns amb idèntiques receptes per a facilitar una major assistència
de persones interessades amb una capacitat màxima de 35 persones per torn. Els
dies seran dilluns amb preferència per al sector de la restauració de Llíria i el
dissabte.

• Per a apuntar-se caldrà omplir la fitxa d’inscripció i entregar-la en l’AFIC de
l’Ajuntament de Llíria a més d’abonar una fiança de 15€. Se seguirà rigorós ordre
d’inscripció per a assistir al curs i sols es considerarà que una persona està inscrita
quan haja presentat la fulla d’inscripció i abonat la corresponent fiança.

• La correcta inscripció dona dret a assistir a les sessions presencials de curs i a
rebre tot el material que repartisca l’organització (receptes, material
promocional,...).

• El curs consistirà en l’elaboració de diferents plats dins de cada sessió
monogràfica en la proporció per a un menú per a 4 persones i està serà la
quantitat que degustaran els alumnes inscrits al curs.  


