
XII RUTA DE TAPAS – MAIO 2022 
Santacombadetapaentapa2022 

 
- Poderán participar tódolos establecementos de hostalería locais. 

- Horario e días de degustación das tapas 
De Xoves a domingo durante dúas fins de semana, os días 5-6-7-8 e 12-13-14-15 

Xoves e venres de  19:00 a 23:00h. 

Sábado e domingo de 12:00 a 15:00h. e de  19:00 a 23:00h. 

(Do 5 ao 15 de maio) 

 

- Os locais participantes deberán entregar vía WhatsApp a fotografía e nome da tapa antes do luns 18 

de abril. (contactos 633 18 18 17 e 618 85 64 11). 

 

- Cota extra socio participante: 30€ e participante non socio 100€. 

 

- A entidade organizadora (Asociación de Empresarios de Santa Comba) entregará a cada local 

participante un cartel identificativo, un vinilo, unha urna e pasaportes. 

 

- Promocionarase esta edición da Ruta de Tapas con publicidade na prensa, cuñas de radio, banner dixital, 

video promocional e redes sociais. 

 

- Premios aos mellores tapeadores. 

Os pasaportes cubertos con tódolos selos dos locais participantes e depositados nas urnas, entrarán no 

sorteo online, con data por determinar, dos seguintes premios: 

Vale de 100€ no local que acade o 1º premio. 

Vale de 100€ no local que acade o 2º premio. 

Vale de 100€ no local que acade o 3º premio. 

Un reloxo de parede. 

Un lote de chocolates. 

Un lote de produtos de estética 

Unha cesta de produtos variados 

4 sacos de pellets 

- Sistema de Valoración das tapas: 
De tódolos pasaportes completos, os tapeadores escollerán por medio das súas puntuacións as 3 
mellores tapas. 
O mércores 18 de maio publicaranse as 3 tapas gañadoras. 
Entre o 19 e 22 de maio, o xurado Profesional, José Brenlla propietario do Restaurante o Ferro ubicado 
en Santiago de Compostela, probará as 3 tapas elexidas segundo as puntuacións dos tapeadores, 
escollendo así a orde dos premios (primeiro, segundo e terceiro posto). 

 

- Premios aos locais participantes: 
Tódolos locais recibirán un diploma acreditativo pola súa participación na XII edición da Ruta de Tapas e 
os gañadores recibirán: 
1º Premio: un anuncio publicitario na Voz de Galicia (contraportada cuadernillo interior) e trofeo. 
2º Premio: un banner no xornal dixital Adiante Galicia e trofeo. 
3º Premio: un pack mensual de cuñas de radio en nova hit e trofeo. 

 

- Por concretar a data e lugar da entrega e sorteo dos premios. 
 

- Haberá actuacións musicais durante dous días, os sábados 7 e 14 de maio. 
 

- Cada local de hostalería participante supón a aceptación das bases. 
 
PREZO DA TAPA 1,50€ 
1 TAPA POR CONSUMICIÓN 

Santa Comba, 31 de marzo de 2022. 


