
   

INSCRICIÓN FEIRA DA TAPA 2018 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN FEIRA DA TAPA 2018 

 

DATOS DO ESTABLECEMENTO 

NOME DO LOCAL:  

ENDEREZO:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

WEB / REDES SOCIAIS:  

DIAS DE PECHE SEMANAL:  

HORARIO DO LOCAL:  

HORARIO DE SERVIZO DA TAPA:  

DATOS DO TITULAR DO ESTABLECEMENTO 

NOME E APELIDOS:  

TELÉFONO:  E-MAIL: 

DESCRICIÓN DA TAPA QUE PRESENTARÁ 

NOME:  

DESCRIPCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

INSCRICIÓN FEIRA DA TAPA 2018 

 

INDICACIÓNS PARA CUBRIR CORRECTAMENTE A FOLLA DE INSCRICIÓN: 

 Escribir en maiúsculas, e EN GALEGO.  

 Aportar TODOS os datos, pois é preciso contactar telefonicamente cos locais, e os datos 

aportados serán os que se inclúan na páxina web www.feiradatapa.gal tal e como o 

propio establecemento indique na folla de inscrición. 

 Se o local dispón de páxina web ou páxina de Facebook, indicar o enlace pois incluirase 

na web para maior publicidade de cada establecemento. 

 Na descrición do establecemento é importante coñecer o horario no que a tapa será 

servida. Cada local marca o horario de servizo da tapa durante o tempo que dure a Feira, 

e comprométese a servila nese horario, tendo previsión do necesario para elo. 

 Na descrición da tapa/elaboración especial, é importante aportar un nome curto (3-4 

palabras), e una breve descrición (de non máis de 20-25 palabras). De non facer a 

descrición da tapa ou elaboración en galego, o texto será traducido polos organizadores. 

 Se o establecemento participa nas dúas modalidades, Tapa e Elaboración Especial, 

deberá cubrir dúas follas de inscrición, unha por modalidade. 

 

NON SERÁ EFECTIVA NINGUNHA INSCRICIÓN QUE NON ADXUNTE O XUSTIFICANTE DO 

PAGO DA COTA DE INSCRICIÓN, QUE SE PRESENTARÁ CON ESTA FOLLA DE INSCRICIÓN. 

 

Como representante do establecemento que presenta a súa inscrición na VIII Feira da Tapa 2018, 

declaro coñecer e aceptar as bases de participación nesta edición da Feira daTapa. 

 

Conforme o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal, acepto que estes datos sexan tratados de xeito confidencial, unicamente para a 

finalidade para a que son solicitados.  

 

En Cangas a, ____ de _________________ de 2018 

 

 

_____________________________________ 

(Sinatura)    

 

http://www.feiradatapa.gal/

