
BASES DO CONCURSO DE TAPAS DE NADAL - TABOADA 2022 
 
 
1. PARTICIPANTES: Poderán participar no concurso todos os establecementos de hostalaría do 
concello de Taboada. 
 
 
2. NORMAS DO CONCURSO: 

A) Cada  establecemento  participará  cunha  tapa.  Os  ingredientes  e  a  elaboración  da  tapa 
describirase nunha ficha técnica informando de: nome da tapa, ingredientes, descrición da tapa 
e alérxenos. Deberase remitir ao correo electrónico de ACIMTA (info@acimta.es) unha 
fotografía en boa calidade da tapa. 
B) A temática da tapa é navideña, empregando ingredientes típicos das festas de Nadal. 
C) O prezo de venda da tapa que participa no concurso será de 1,50€. 
D) Os establecementos inscritos no concurso deberán expor ao público o cartel que se lle 
facilite desde ACIMTA. Tamén se lles facilitará unha furna para depositar os votos e tarxetas 
de votación. 
E) As tapas deberán estar dispoñibles no establecemento os días 16, 17 e 18 de decembro, que 
son os días nos que se levará a cabo o concurso, comezando o venres 16 ás 19:00h. 
F) O prazo de inscrición remata o martes 29 de novembro ás 12:00h. 
G) O establecemento que elabore a tapa gañadora do concurso (a máis votada polo xurado 
popular) recibirá un recoñecemento a modo de diploma ou placa gravada. 
 
 

O incumprimento de calquera dos puntos anteriores será motivo de exclusión do concurso. 
 
 
3. RECONTO DOS VOTOS: Entre o luns día 19 e o martes día 20 de decembro, ACIMTA recollerá 
todas as furnas cos votos de todos os establecementos participantes. O mércores día 21 de decembro 
farase o reconto dos votos e darase a coñecer a tapa máis valorada polo xurado popular, que será a 
gañadora do Concurso de Tapas de Nadal Taboada 2022, así como as persoas gañadoras dos premios 
do xurado popular. 
 
 
4. XURADO: O xurado do Concurso de Tapas de Taboada 2022 será un xurado popular. Terá a 
condición de xurado popular todas as persoas consumidoras das tapas do Concurso que depositen o 
seu voto nalgunha das furnas dos establecementos participantes. O voto será válido cando a tarxeta 
de votación estea selada por TODOS os establecementos participantes no concurso. Nesta tarxeta, 
tamén se facilitarán os datos da persoa consumidora para poñernos en contacto con ela. 
Non serán válidos os votos nos que na tarxeta de votación non apareza o selo de todos os 
establecementos participantes no concurso. 
 

 


