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REGULAMENTO DA “RUTA DE PINCHO EN PINCHO” 

 

1. Obxecto desta actividade 

Para continuar coa promoción e dinamización da hostalería no municipio convócase “Ruta de pincho 

en pincho”. Tras a boa acollida das tres edicións realizadas do concurso do mesmo nome, e sendo a 

última xa no 2019 e tras o paro forzoso das relacións sociais e da vida en xeral por mor do Covid-19, 

dende o Concello unha vez máis queremos colaborar no impulso dun sector castigado nos dous últimos 

anos pola pandemia. 

 

2. Participantes 

Son convidados a participar todos os establecementos do sector da hostalería do municipio: 

• Taberna Irmandiños 

• Bar Toñito 

• Bar Xambas 

• Bar Ubaldo 

• Bar a Terraza 

• Restaurante Delfino 

• Mesón O Campo 

• Casa Pena 

• Casa Sixto 

 

3. Modalidades de participación 

Todos os pinchos deberán ser elaborados de forma artesá, deben ser pequenos e poder comerse en 2 

ou 3 bocados. Non se aceptarán receitas precociñadas. 

A organización resérvase o dereito de non aceptar un pincho dentro da actividade se considera que 

non se axusta ás condicións descritas. Neste caso, o establecemento terá a opción de presentar outro 

pincho para a súa presentación ó público. 
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4. Prazo de inscrición 

A inscrición presentarase no Rexistro Xeral do Concello de Moeche, dende o 9 de maio ata o 16 de 

maio de 2022, en horario de 09.00 a 14.00 horas. 

Para inscribirse deberá cubrir debidamente o modelo de solicitude (Anexo I) e entregalo na Casa do 

Concello ou vén notificar ao Concello para que pase a recollela polo establecemento antes do 16 de 

maio. 

 

5. Premios para a clientela participante: 

Entre todas as persoas votantes que a tarxeta en todos os establecementos participantes da Ruta de 

Pincho en Pincho do Concello de Moeche, sortearanse os seguintes premios: 

- 1 bono individual de persoa adulta para a piscina de Moeche válido para toda a 

tempada 2022. 

- 1 lote de produtos mercados no comercio local. 

 

6. Fases da “Ruta de Pincho en Pincho” 

6.1 Presentación 

Antes do comezo da ruta, publicarase na web municipal a listaxe dos establecementos participantes, 

xunto coas bases e as características da degustación. 

6.2 Datas, horarios e votacións 

Desenvolverase entre o venres 20 de maio e o domingo 22 de maio de 2022. 

O horario en que o pincho estará obrigatoriamente a disposición do cliente será: 

Venres de 20.00 a 23.00 horas. 

Sábado de 11.00 a 15.00 e de 20.00 a 23.00 horas. 

Domingo de 11.00 a 15.00 horas. 

O local poderá ampliar o seu horario para a degustación do pincho, se o considera oportuno. Se algún 

local non pode abrir algún día, terao que notificar no Anexo I para facer constar o peche no cartel 

promocional. 

Todos os pinchos da ruta serán de carácter gratuíto, sempre que se efectúe unha consumición no 

establecemento, non se servirá pincho sen ter antes solicitado a consumición. 
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Entregarase un cartel de adhesión á ruta no que aparecerá o nome do establecemento e o nome do 

pincho co que participa. 

Así mesmo, cada establecemento terá un selo ou unha firma, para selar a tarxeta da Ruta de pincho 

en pincho do Concello de Moeche. 

O Concello facilitará unha urna para depositar as tarxetas. 

6.3 Entrega dos premios 

A entrega de premios realizarase en acto público que terá lugar na data que determine a organización 

e nun dos establecementos participantes. 

De non estaren presentes as persoas gañadoras no acto, notificaráselles o premio por teléfono e 

marcarase unha data para facerlles entrega dos premios. 

 

7. Dereitos de imaxe 

As persoas premiadas e os establecementos participantes ceden os seus dereitos de imaxe para as 

reportaxes fotográficas informativas e promocionais relacionadas con esta actividade en calquera 

soporte divulgativo (prensa escrita, web, facebook, etc.) 

 

8. Aceptación das bases 

A inscrición na Ruta de degustación implica a aceptación das súas bases. 

 

9. Anexo I 

Modelo de solicitude 

Para calquera consulta relacionada con estas bases poden dirixirse ao Concello no 981404006 (ext.6), 

departamento de Turismo. 


