Tapichea e gaña

Mapa e rutas

TARXETA

Se completas a túa tarxeta de votación cos 17 selos, entrarás no sorteo
dun bono regalo para unha viaxe, cortesía dos establecementos

DE

participantes; así como no resto de premios.

VOTACIÓN

Se completas os 10 selos necesarios para votar entrarás no sorteo de:
Unha comida para dúas persoas por cortesía de
RESTAURANTE CAMPING .
Unha cea para dúas persoas por cortesía de EL PARISIÉN .
Dous Lotes de 3 botellas de augardente de herbas por cortesía de
D´ORIXEN.
Unha ronda de copas para seis persoas por cortesía de DON PEPE.
Unha botella de Aberfeldy 12 anos por cortesía de
CAFETERÍA CENTRAL.
Unha cea para dúas persoas por cortesía do HOTEL ALFONSO IX.
Unha cea para dúas persoas por cortesía de O CHANTO.
Unha cea para dúas persoas por cortesía do CASINO.
4 lotes de produtos gastronómicos.
Tarxeta Regalo por cortesía de VIAXES ECUADOR SARRIA.

Instrucións para votar
Só poderán participar aquelas persoas que teñan a maioría de idade.
O teu voto só será válido cando teñas dez dos 17 recadros cubertos
cos seus correspondentes selos, do seguinte xeito:
Hai cinco rotas diferenciadas coas súas correspondentes cores, para
poder votar terás que selar como mínimo dous establecementos de cada cor.
Para participar tes que cumprimentar os teus datos persoais e escribir
os nomes dos establecementos aos que queiras valorar coa puntuación
especiﬁcada na “tarxeta de votación”. Deberás valorar cinco tapas ou

Séguenos

Séguenos

establecementos con 5, 4, 3, 2 e 1 puntos. Da túa valoración sairán

en facebook

en instagram

seis ﬁnalistas; os cales serán valorados por parte do xurado profesional.

www.facebook.com/sarria.es

@concello_de_sarria

Non se admitirán tarxetas de votación que non estean

DATOS DE PUNTUACIÓN
(escribir o nome do bar)

5 Puntos...........................................................................
4 Puntos...........................................................................

debidamente cubertas.

3 Puntos...........................................................................

As tarxetas de votación poderanse introducir nas urnas que atoparás

2 Puntos...........................................................................

nos locais participantes, ata o 8 de decembro de 2021.

1 Punto.............................................................................
A MODALIDADE PEQUE-TAPA NON ENTRA DENTRO DE CONCURSO

DATOS DO PARTICIPANTE
AVISO LEGAL: De conformidade co disposto no Regulamento (UE)2019/679 de 27 de abril de (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018 de 5 de

Máis información nos establecementos participantes
HORARIO DE DEGUSTACIÓN (MÍNIMO E OBRIGATORIO):

Nome.................................................................................

decembro (LOPDGDD), o Concello de Sarria infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un ﬁcheiro
do que é responsable o Concello de Sarria, coa única ﬁnalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven

Data de nacemento ..........................................................

da súa solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos dato s facilitados,

de 20:00 h. a 23:00 h. sen prexuízo da súa ampliación

así como solicitar, se é o caso, a rectiﬁcación, oposición ou cancelación nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

Localidade.........................................................................
Teléfono de contacto.........................................................

Anímate a participar no xogo de escapismo do

1 - Restaurante

Camiño de Santiago !!!

2 - Adarve

3 - Dp Cristal
Calvo Sotelo, 198

Bar Camping
Filloa marinera 2,50 €

Calvo Sotelo, 211 baixo

Inicia a túa aventura polo centro histórico de

Estrada de Pintín, 1 km

Pequetapa:

Arep - Burger 2,50 €

Xogo da Lura 2,00 €

Pulpitos Marineros 2,00 €

4 - Contrapunto

5 - Cafetería

6 - D' Orixen

Sarria, na Escalinata Maior e resolve os enigmas.

El Parisien
Calvo Sotelo, 186 baixo

Calvo Sotelo, 165 baixo

Calvo Sotelo,180 baixo
Bocata crujiente do Monte 3,00 €

Todos somos Galicia

Pequetapa: Sol e lúa 2,00 €
Delicias de Rubín 2,50 €

Pechado domingo 5/12/21

2,50 €

7 - Don Pepe

8 - 8 mm

9 - Cafetería Central
Rúa Calvo Sotelo, 112 baixo

Rúa Calvo Sotelo, 126

Rúa Diego Pazos, 59-61 baixo

Bollito Central Roll 3,00 €
Pequetapa: Pequechips

Nueva normalidad 2,50 €

(gratuita)

La croqueta 3,00 €

10 - Xarope

11 - Cafetería Next

Paseo do Malecón, 5

Paseo do Malecón, 14

12 - Cafetería

13 - Mesón Roberto

Santiago
Paseo do Malecón, 16 baixo
Paseo do Malecón, 15 baixo
Xaropiña 2,00 €

“Prazampar” 2,50 €

Ledicia 3,00 €

Sabores de outono 2,50 €

14 - Alfonso IX

15 - O Chanto

16 - A Travesía

17 - Casino

Rúa do Peregrino, 29

dos soños

Tenreira das terras altas do

Parque do Chanto

Consegue a túa credencial e descarga a app

Oribio á brasa sobre berce

2,50 €

Rúa Maior, 65

Bloody Mary con brocheta

de pataca e salsa Alfonso IX

“The Escape Way”

Travesía da Igrexa, 5

Ensalada marinera 3,00 €

de berberechos 3,00 €

Brunch 3,00 €

