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CONVOCATORIA PARA A PARTICIPACIÓN NAS
“III XORNADAS GASTRONÓMICAS CON PRODUTO RESERVA
DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO
MANDEO” ORGANIZADAS POLO CONSORCIO DE TURISMO E
CONGRESOS DA CORUÑA

O Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña (en diante, o Consorcio) organiza as “III Xornadas Gastronómicas
Territorio Atlántico - Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 2022” (en diante, Xornadas),
que se celebrarán do 7 ao 23 de outubro de 2022.
Ditas Xornadas buscan establecer sinerxías entre restauradores coruñeses, produtores da Reserva de Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (en diante, Reserva de Biosfera), e consumidores, promovendo unha
alimentación máis saudable e sostible a través da implicación dos establecementos de restauración no
emprego de produtos km0, de tempada e agroecolóxicos.
Con iso o Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña busca poñer en valor e promocionar o desenvolvemento
agrícola, a seguridade alimentaria, a nutrición, a Dieta Atlántica, a produción sostible de alimentos e a
conservación da biodiversidade. En definitiva, unha aposta polo territorio, os profesionais locais e as persoas,
que permita dar resposta á preocupación e sensibilidade cada vez maior dos consumidores, que buscan
propostas máis sostibles. Por ese motivo, o Consorcio convoca a participación de acordo coas seguintes:

BASES
PARTICIPANTES

Poderán participar aqueles establecementos de hostalería da cidade da
Coruña, legalmente establecidos, e que pola súa traxectoria profesional e
proposta gastronómica encaixen na temática das Xornadas, previa inscrición
no prazo e forma establecidos nestas Bases.
Admitirase a participación de ata 20 establecementos. O Consorcio resérvase
o dereito de poder aumentar ou non o número de participantes.

DATAS

As Xornadas celebraranse do 7 ao 23 de outubro de 2022, ambos inclusive.
O Consorcio resérvase o dereito de aprazar ou cancelar na súa totalidade ou
en parte a celebración das Xornadas, pola incidencia da Covid-19 e/ou para
garantir un mellor desenvolvemento das mesmas.

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN

1. Os establecementos participantes deberán incluír na súa carta un
menú, prato ou proposta gastronómica na que o produto da Reserva
de Biosfera sexa o protagonista. Tamén poderán participar ofertando
maridaxe con viños da zona e/ou cervezas de Estrella Galicia. Este
requisito é imprescindible para a valoración e admisión das propostas
por parte da Organización.
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2. Cada participante poderá participar co número de propostas que
desexe, e ata un máximo de 3, a condición de que:
• Inclúase polo menos unha oferta salgada. (Excepto naqueles casos na
que a actividade principal sexa o doce)
• Unha das ofertas estea dispoñible ao longo de todas as Xornadas.
3. As propostas deberán estar dispoñibles ao público durante todo
o período de duración das Xornadas, ben de forma simultánea ou
distribuídas ao longo dos días. Establécese como mínimo a presenza
sempre de 1 proposta en carta.
4. Todos os solicitantes deberán participar e deseñar as súas propostas
gastronómicas baixo a premisa Atlántica, de máxima calidade e
excelencia, aceptándose propostas tanto tradicionais como innovadoras,
e sempre incluíndo produtos da Reserva de Biosfera.
5. Só aceptaranse aqueles menús e propostas deseñados especificamente
para as Xornadas, non aceptándose propostas de edicións pasadas ou
aquelas que xa existan de forma habitual nas cartas dos establecementos,
co obxectivo de achegar valor e diferenciación a estas Xornadas.
6. A presenza dos produtos da Reserva de Biosfera identificarase nos
títulos das propostas gastronómicas que conforman a oferta. Para a
compra dos mesmos, pódese consultar a seguinte listaxe de produtores/
as agroalimentarios/ as aquí.
7. O prezo da oferta será establecido polo establecemento.
8. No caso de que o establecemento desexe incluír algunha das súas
propostas no seu servizo delivery / take away, deberá de informar á
Organización para indicalo correctamente nos materiais publicitarios.
Nese caso, só se permitirá o uso de refugables biodegradables (cartón,
madeira, fibra de cana, follas de palma, féculas de millo, etc.).
9. Non se aceptarán cambios nas propostas presentadas polos
establecementos nas súas solicitudes de participación.
10.Os establecementos deberán comprometerse a informar o seu persoal
sobre as Xornadas, facilitando á súa vez aos clientes información sobre
as mesmas e composición das propostas gastronómicas.
11. Os establecementos participantes comprométense a respectar as
condicións e datas establecidas para a celebración das Xornadas
indicadas pola Organización.
12.Os participantes comprométense a dar a maior difusión das Xornadas
nas súas redes sociais, así como a ter de forma visible os elementos
promocionáis achegados pola Organización.
13.A organización resérvase o dereito de non aceptar aquelas propostas
que considere que non se axustan ás condicións descritas.
14.Os establecementos estarán obrigados a dar un informe final do
número de vendas e colaborar coa enquisa de valoración das Xornadas.
Todos os solicitantes deberán presentar en tempo e forma a solicitude
de participación.
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HOSTALERÍA #PORELCLIMA
• En liña coa Política de Sustentabilidade do Consorcio e a Norma UNE
ISO 20121 de Xestión de Eventos Sostibles, solicítase os establecementos
participantesno Concurso, que o desexen, poden adherirse ao proxecto
Hostalería polo Clima, que conta coa colaboración de Coca Cola, a
Fundación ECODES e Hostalería de España, e impulsa a acción contra o
cambio climático no sector da hostalería.
• Para adherirse, unicamente terán que acceder á web https://
hosteleriaporelclima.es/, en “Iniciar sesión/Darse de alta”, e dar de alta o
establecemento enchendo a enquisa de 6 preguntas con Se/Non.
• Para facilitar esta adhesión, de carácter totalmente gratuíto, e liquidar
calquera dúbida que poida xurdir, os establecementos participantes
poderán contar co asesoramento que precisen.

RESERVA DA BIOSFERA
No ámbito das Xornadas, e previo ao comezo das mesmas, organizará
en colaboración co Consorcio, un encontro con produtores na área
metropolitana durante unha mañá, que permitirá aos restauradores que o
desexen coñecer de primeira man o produto Km0.
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PLAZOS Y
SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN

1. A inscrición realizarase mediante o enchemento do formulario de inscrición
correspondente e o seu envío a territorioatlantico@gmail.com
2. O prazo de solicitude de participación finaliza o 9 de setembro, ás 14:00 h. A
presentación da devandita solicitude non implica a súa aceptación.
3. A participación é gratuíta.
4. Todas as solicitudes serán valoradas pola Organización, segundo os
seguintes criterios:
• Propostas que mellor se adapten aos estándares de calidade e á filosofía
das Xornadas.
• Utilización de produtos da Reserva da Biosfera.
• Oferta que mellor represente a gastronomía km0, coruñesa e galega,
tradicional ou contemporánea.
• Orde de recepción das solicitudes.
Se por circunstancias especiais ou de forza maior aprazásese ou se suspendese
a celebración das Xornadas, o participante comprométese a non exercer
recurso algún contra a entidade organizadora, nin esixir compensación
algunha polos danos ou prexuízos.
5. A solicitude de participación deberá de estar debidamente cumprimentada,
pola contra non será aceptada.

A participación nas Xornadas, implica a aceptación das presentes Bases.

A Coruña, ao 16 de agosto de 2022

Oficina técnica: SINGULAE / Teléfono 610.189.724 / Mail: territorioatlantico@gmail.com
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DO ESTABLECEMENTO
NOME DO ESTABLECEMENTO

DIRECCIÓN

CIF-NIF

WEB

DÍAS DE PECHE DO LOCAL

TELÉFONO

E-MAIL

FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM

HORARIOS APERTURA

DATOS DE CONTACTO
NOME E APELIDOS

CARGO

TELÉFONO

E-MAIL

D/Dna
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:
• Cumpre con todos os requisitos técnicos e administrativos esixibles establecidos na normativa vixente para
executar os servizos indicados nas presentes bases.
• Que a empresa non ten débedas pendentes coa Seguridade Social nin coa Axencia Tributaria.
• Que se dispón de toda a documentación que así o acredita, sendo esta proporcionada á Organización cando así
o requira.
• Que son certos e comprobables os datos que consigna na presente solicitude.
Na Coruña, a

de

de 2022

Selo e firma
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DATOS DA OFERTA (CUMPRIMENTAR UNHA FICHA POR CADA OFERTA GASTRÓNOMICA)
FORMATO
MENÚ

CATEGORÍA
PRATO

MARIDAXE

PROPOSTA GASTRONÓMICA

DOCE

SALGADO

NOME

DESCRICIÓN (No caso de menú indicar pratos, se inclúe pan, bebida e/ou café)

PRODUTOS DA RESERVA DA BIOSFERA

INFORMACIÓN DE INTERESE
(Indicar se a oferta está baseada en produtos de proximidade, produción ecolóxica, sustentabilidade, distintivos de calidade, etc.)

APTO PARA VEGANOS

APTO PARA CELÍACOS*

ALÉRXENOS

* En caso de señalar que es apta para celiacos, adjuntar receta para
su aprobación por la Asociación de Celiacos de Galicia
PREZO (IVE incluído)

DISPOÑIBILIDADE DA OFERTA
XANTO

CEA

TAKE AWAY

DELIVERY
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Data límite de entrega: 9 de setembro de 2022

En virtude do disposto na normativa de protección de datos, e en especial no Regulamento (UE) 2016/679 ( RGPD, informámoslle que Vde.
proporciónenos para a participación nesta promoción, serán tratados baixo a responsabilidade do Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña, con
domicilio na C/Sol s/n 15003 da Coruña, coa finalidade de Xestionar os eventos e promocións organizados polo Consorcio, estando lexitimada para
o devandito tratamento polo consentimento outorgado ao aceptar as bases da presente promoción. Os seus datos non serán cedidos a terceiros,
salvo a posible publicación nos medios de comunicación, redes sociais ou na páxina web. Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible
para cumprir coa citada finalidade e serán conservados durante un prazo de prescrición das responsabilidades derivadas do tratamento. Mediante
a aceptación das bases e o enchemento do formulario de participación, vostede consente expresamente o citado tratamento para os efectos de
cumprir coa descrita finalidade do mesmo e terá o dereito para retirar devandito consentimento en calquera momento, sen efectos retroactivos.
Vostede ten dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais
e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse ao devandito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/
ou exercicio de poderes públicos, a potabilidade dos seus datos. Devanditos dereitos poderá exercelos mediante solicitude remitida á seguinte
dirección: Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña, con referénciaa “protección de datos”, a través dun escrito asinado para o efecto achegando
unha fotocopia do seu DNI. Así mesmo, vostede ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos ( AEPD).
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