
 MODELO DE FORMULARIO DE INSCRICIÓN 
PARA O CONCURSO  SABORES DE OURENSE 

PINCHOS DE OUTONO  2021

INSTRUCIÓNS: Por favor cubra todos os campos requiridos. Non se admitirán fichas que non presenten a 
sinatura do responsable e selo do establecemento ou que teñan algún apartado sen cubrir. 

Eu, Don/Dona........................................................................... con D.N.I. ……………………

coñezo e acepto as Bases Reguladoras do concurso Sabores de Ourense – Pinchos de Outono 2021, polo

que SOLICITO a inscrición no concurso comprometéndome a  :

□ Presentar un pincho orixinal e inédito, dun tamaño axeitado de petisco

□ Presentar un pincho que teña como ingredientes cogomelo e/ou castaña

□ Presentar un pincho cun prezo mínimo de 2 € e máximo de 3 €

□  Servir  ao  público un  pincho  que  se  corresponda ao  da  foto  do  folleto  (non  podendo cambiarse  ou

modificarse) 

□ Garantir a dispoñibilidade do pincho nos días da semana e horarios elixidos (indícase na folla) 

De ser escollido finalista, entendo que a final onde presentarei o meu pincho celebrarase o luns 22 de

novembro na Escuela de Hostelería e Turismo de Ourense (Rúa Marcelo Macías, 132, baixo, 32005).

Acepto e entendo que o incumprimento das devanditas bases e condicións pode implicar a eliminación do

concurso e o veto en futuras edicións.

Acepto e dou o meu consentimento a que os meus datos persoais sexan tratados pola organización do

concurso a efectos de facer posible a miña participación (información de protección de datos ao reverso)

Nome do establecemento:
(indicar o nome tal e como se quere que apareza)

Enderezo:

  Tel:   E- mail:

Días e horario de dispoñibilidade do pincho:

Días de peche do establecemento:

Nome do pincho:

Prezo:                                         Apto para celíacos (marque a opción que corresponda) :  □ SI /  □ NON

Indique os alérxenos do pincho: □ Cereais □ Ovos □ Lácteos □ Peixe □ Moluscos □ Crustáceos 

□ Cacahuetes □ Soia □ Froitos secos □ Sésamo □ Apio □ Mostaza □ Chícharos de raposo □ Sulfitos

Breve descrición (preferiblemente en galego): 

SINATURA, NOME E SELO DO ESTABLECEMENTO

En Ourense, a ........ de ........................... de 2021

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓNS 15 OUTUBRO
O formulario cuberto deberá enviarse por e-mail a concursodepinchosdeourense@gmail.com

TELÉFONO CONTACTO: 635711481 Julia González / 692843313 Patricia Fernández
Máis información: patricia.fdez.garcia@gmail.com



 MODELO DE FORMULARIO DE INSCRICIÓN 
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DECLARACIÓN DE PRIVACIDADE 

Conforme á Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos

dixitais,  infórmaselle  de que  os  datos  facilitados  nesta  ficha  serán  tratados  polo  Concello  de  Ourense

(Responsable do tratamento) e a entidade xestora do certame (Encargado do tratamento) coa finalidade de

tramitar a súa participación no Concurso Sabores de Ourense Pinchos de Outono 2021. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Concello de Ourense

Finalidades do tratamento Participación do interesado no Concurso de Pinchos

Lexitimación para o tratamento Consentimento das persoas interesadas

Destino dos datos Departamentos municipais, empresa adxudicataria da organización e
xestión do concurso.

Exercicio de dereitos Poderá exercer os seus dereitos mediante unha solicitude realizada
perante o Concello de Ourense, solicitude que poderá presentarse
segundo as formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de
outubro.
Contacto delegado de protección de datos: dpd@ourense.gal   

Máis información https://sede.ourense.gob.es/public/description/dataprotectionpolicy/polpri
v.xhtml 

Lei  3/2018,  do  5  de  decembro,  de  protección  de  datos  persoais  e  garantía  dos  dereitos  dixitais,  en
congruencia co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016
relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

https://sede.ourense.gob.es/public/description/dataprotectionpolicy/polpriv.xhtml
https://sede.ourense.gob.es/public/description/dataprotectionpolicy/polpriv.xhtml
mailto:dpd@ourense.gal
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