
BASES REGULADORAS DA 12ª EDICIÓN DO CONCURSO SABORES DE 
OURENSE – PINCHOS DE OUTONO 2019

1. OBXECTO

O Concello de Ourense, a través da Concellería de Turismo e Termalismo, organiza a acción 
promocional “Sabores de Ourense – Pinchos de Outono 2019” coa finalidade de achegar e dar a 
coñecer  a  riqueza  gastronómica  da  cidade  e  as  distintas  propostas  dos  establecementos 
hostaleiros entre os cidadáns e visitantes de Ourense.

O concurso terá lugar do 7 ao 17 de novembro de 2019.

A inscrición neste concurso supón a aceptación das presentes condicións de participación, así 
como das eventuais instrucións que adopte a organización.

2. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

Poderán  participar  no  concurso  os  establecementos  hostaleiros  do  concello  de  Ourense  que 
ofrezan habitualmente pinchos aos seus clientes, que estean legalmente establecidos de xeito 
previo á convocatoria do concurso e que realicen a súa inscrición no prazo e forma detallados 
nestas bases.

A data límite de inscrición será o día 17 de outubro de 2019.

A inscrición realizarase exclusivamente remitindo un formulario de inscrición debidamente cuberta 
ao enderezo de correo electrónico que a organización porá a disposición dos concursantes.  

O modelo de formulario de inscrición figura como ANEXO I a estas bases e estará dispoñible nas 
webs www.ourense.gal e www.saboresdeourense.turismodeourense.gal. 

Poderán participar até un máximo de 65 establecementos, determinados por orde de inscrición. As 
peticións atenderanse por orde de chegada. Con todo, a organización resérvase a posibilidade de 
ampliación de participantes en función do número de solicitudes. De non cubrirse a participación 
cun mínimo de 35 establecementos, a organización poderá decidir a suspensión desta edición do 
concurso.

3. OBRIGAS DOS ESTABLECEMENTOS PARTICIPANTES

Cada establecemento poderá participar presentando un único pincho ao concurso, que deberá 
incorporar como ingredientes cogomelos e/ou castañas. 

Non se admitirá un pincho que xa fose presentado en edicións anteriores do concurso Sabores de 
Ourense.

Ningún pincho participante poderá ter un prezo de venta superior aos 2,50 € (IVE incluído). 

Os establecemento non poderán modificar a elaboración ou prezo do pincho durante o concurso. 

Os establecementos deberán servir o picho ao público tal e como o establecemento o presentou á 
hora de realizar a fotografía para materiais promocionais. 

http://www.saboresdeourense.turismodeourense.gal/
http://www.ourense.gal/

