
FICHA DE   INSCR  I      C      IÓN PARA O CONCURSO SABORES DE OURENSE
PINCHOS DE OUTONO 2019

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. Asine por favor 
a política de privacidade (segunda cara).

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

coñezo e acepto as Bases Reguladoras do concurso Sabores de Ourense – Pinchos de Outono 2019, polo

que SOLICITO a inscrición no concurso comprometéndome a  :

□ Presentar un pincho orixinal e inédito 

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

□ Presentar un pincho cun prezo máximo de 2,50 €

□  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 ficha) 

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

concurso e o veto en futuras edicións.

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 2019

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓNS 17 OUTUBRO

Unha vez cuberto o formulario deberá enviarse por correo electrónico a gerencia@uhou.es 

CONTACTO: 988 368 157 / 679 643 052 / gerencia@uhou.es

mailto:gerencia@uhou.es
mailto:gerencia@uhou.es


DECLARACIÓN DE PRIVACIDADE 

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

dixitais, a organización solicita acceder á súa información recollida anteriormente (nome, DNI, nome do

establecemento, enderezo, e-mail,  teléfono) para xestionar a súa participación no Concurso Sabores de

Ourense – Pinchos de Outono 2019, con absoluta confidencialidade, quedando prohibida a calquera persoa

a súa revelación,  copia,  distribución ou exercicio de calquera acción relativa  ao seu contido.  Para que

poidamos usar os seus datos ten que autorizalo marcando o seu consentimento:

□ Consinto e autorizo

É posible que durante no transcurso do concurso de pinchos se lle contacte para solicitar ou transmitir

información (p. ex. a súa clasificación para a ronda final do concurso, a entrega de material promocional do

concurso). A vía preferida será o contacto telefónica, pero excepcionalmente se lle poderá contactar por e-

mail.

□ Consinto e autorizo

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A SÚA PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLES: Unión de Hosteleros Ourensanos  con CIF G-32.280.380 e sede en Edificio Tecnópole 1,

oficina 13 32900 San Cibrao das Viñas - Ourense

PROPÓSITO: inscrición e xestión dos participantes no Concurso Sabores de Ourense – Pinchos de Outono

2019.

LEGALIDADE: consentimento

RECEPTORES: Unión de Hosteleros Ourensanos 

DEREITOS: acceso, rectificación, limitación do tratamento, cancelación
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