
XXV CONCURSO “FESTA DA FILLOA” 

Radio Voz Pontevedra convoca unha nova edición do Concurso Festa dá 
Filloa, en concreto a edición XXV correspondente ao ano 2020. 

Obxectivo.- Preténdese dar un aliciente máis ao noso entroido e animar aos 
cidadáns para cociñar, degustar e valorar unha das sobremesas máis típicas e 
representativas da nosa gastronomía. 

Mecánica- Trátase de convocar un concurso no que afeccionados á hostalería,
sen límite de idade, terán que presentar un mínimo de 18 filloas por cada 
modalidade. Por esixencias do concurso, as filloas deberán presentarse en 
pratos desechables e unha vez entregadas quedarán a disposición da 
organización. Para participar, as persoas interesadas poderán inscribirse 
xa nas oficinas de Radio Voz Pontevedra ( rúa Rosalía de Castro, 30), 
chamando ao teléfono 986 869 814 en horario de 9.00 a 14.30 horas  ou 
través do correo electrónico vocesdepontevedra@radiovoz.es. Tamén 
poderán inscribirse o mesmo día do concurso (25 de febreiro do 2020) en 
lugar de celebración, Mercado Municipal de Abastos ( rúa Serra) en 
horario de 16.30 a 17.00. Sen prexuízo do anterior, Voz de Galicia Radio 
SLU. se reserva a facultade de deixar fóra de concurso aquelas filloas 
considere contrario á normativa vixente, moral, boa fe ou orde pública. 

Participantes.- Convocatoria aberta a todas as persoas afeccionadas á 
hostalería sen límite de idade. 

Modalidades: 
a) Premio á calidade da filloa.- Outorgaranse 3 premios. 
b) Premio á mellor presentación.- Outorgaranse 2 premios. 
c) Premio especial ao participante con mellor disfrace.- Outorgarase 1 premio.

Presentación.- Presentaranse un mínimo de 18 filloas por cada modalidade en
pratos desechables o día do Concurso (martes 25 de febreiro do 2020) ás 
16.30 horas no Mercado Municipal de Abastos ( rúa Serra). As filloas unha 
vez entregadas quedarán a disposición da organización. 

Así mesmo, os participantes menores de 18 anos deberán cumprimentar a 
autorización que se incorpora ás presentes bases e remitila, debidamente 
asinada polos seus pais ou titores legais, á dirección de correo electrónico 
antes citada (vocesdepontevedra@radiovoz.es) ou, no seu caso, o mesmo día 
do concurso ao inscribirse no Mercado Municipal de Abastos. 



  Criterio de valoración.- 
a) Premio á calidade da filloa.- O xurado valorará a calidade da masa da filloa 

tradicional. As filloas que optan a esta modalidade non deben levar recheo.
b) Premio á mellor presentación.- O Xurado elixirán as dúas mellores. Estas filloas non 

optan ao premio da modalidade de calidade. 
c) Premio especial ao participante con mellor disfrace.- A organización elixirá o mellor 

disfrace entre os participantes ao concurso. 

O fallo do xurado darase a coñecer o mesmo martes 25 de febreiro do 2020 entre as 
18.30 e as 19.00 horas. 

Premios para cada modalidade : 
a) Premio á calidade da filloa.- Outorgaranse 3 premios. 

1º: 450 € netos que corresponden  a 555,56 € brutos
2º: 300 € 
3º: 180 € 

b) Premio á mellor presentación.- Outorgaranse 2 premios. 
1º: 120 €  
2º:  vale Laconada € 

c) Premio especial ao participante con mellor disfrace.- Outorgarase 1 premio.
1º: Obsequio 

Todos os participantes polo feito de presentarse recibirán un obsequio, e asimesmo os 
premiados serán agraciados cun estoxo e visita a Adega  Eidos e un lote de productos 
gourmet de Mafari. Os premios e os obsequios entregaranse o mesmo día do Concurso. 

Os premios están suxeitos á lexislación fiscal vixente e, en particular, á normativa 
vixente en materia de retencións e pagos a conta. 

Cesión de dereitos.- En virtude das presentes Bases, todos os participantes no concurso 
ceden a Voz de Galicia Radio, SLU., de forma non exclusiva, os dereitos de explotación 
sobre os vídeos, incluíndo os dereitos de reprodución, recompilación, transformación, 
distribución e comunicación pública, con facultade de cesión a terceiros, para todo o 
mundo, polo máximo prazo de tempo que recoñece a lei aos titulares dos dereitos e por 
calquera medio ou soporte, incluído Internet e redes sociais. 
No caso de que os vídeos inclúan imaxes dos autores e/ou de terceiros, as cesións 
anteriores incluirán a dos dereitos de imaxe correspondentes, a cuxos efectos os autores 
e os seus profesores obríganse a solicitar as autorizacións necesarias. 

Aceptación.- Así mesmo, a participación no concurso supón o coñecemento e 
aceptación por todos os concursantes das presentes bases, motivo polo cal, non poderán 
impugnalas unha vez formalizada a presentación, así como a aceptación das decisións 
que puidese adoptar a organización do concurso a efectos da interpretación ou resolución
de cuestións non recollidas nas bases. A organización do concurso non devolverá os 
traballos orixinais e resérvase o dereito de declarar deserto o premio se, a xuízo do 



xurado, os traballos presentados non se ateñen ás normas establecidas ou non alcanzan a 
calidade necesaria. Protección de datos.- Infórmase de que o responsable do tratamento 
dos datos dos participantes no XXV Festa dá Filloa e os dos pais ou titores legais que 
autorizan a súa participación é Voz de Galicia ,S.L.U., con dirección postal en Avda. da 
Prensa 84-85, Polígono Industrial de Sabón, 15143 Arteixo (A Coruña), teléfono: 
981180180* e correo electrónico: lopd@lavoz.es. Voz de Galicia Radio, S.L.U. ten 
designado un Delegado de Protección de datos, con correo electrónico: dpo@lavoz.es. 
Para a participación no concurso os participantes e, no seu caso, os seus representantes 
deberán achegar os seus datos nos documentos que se indican na apartado 
“Presentación” destas bases. Os datos requiridos son necesarios para a súa inclusión no 
concurso, en caso contrario non poderemos atender a solicitude. 
Voz de Galicia Radio, S.L.U. tratará os datos dos participantes e, no seu caso, dos seus 
representantes, para a xestión e organización do concurso, sendo a base legal para o 
tratamento destes datos a execución da relación contractual cos participantes. O nome e 
a imaxe dos concursantes poderán ser obxecto de comunicación pública nas actuacións 
presentes ou futuras que poida levar a cabo  Voz de Galicia Radio, S.L.U, sempre que 
dita comunicación pública estea relacionada coa súa participación no concurso -salvo 
que o autor solicite calquera modificación con arranxo á normativa vixente-. 
Salvando o anterior, non se realizarán cesións de datos persoais a terceiros, excepto no 
caso de que exista unha obrigación legal. Así mesmo poderán ter acceso a datos persoais
os provedores (encargados do tratamento) de  Voz de Galicia Radio, S.L.U. que 
necesiten acceder a datos para a prestación de servizos contratada que, a título 
enunciativo e non limitativo, prestan servizos nos sectores de servizos administrativos, 
xestión de sitios web; os provedores utilizarán os datos unicamente para a prestación do 
servizo e conforme ás instrucións de Voz de Galicia Radio, S.L.U. Pode pedir máis 
información a través de lopd@lavoz.es. 
Os datos conservaranse mentres sexan necesarios para os fins para os que se solicitaron, 
e durante os prazos de prescrición previstos. 
Os interesados poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e, 
no seu caso, portabilidad dos seus datos persoais, así como de oposición e limitación ao 
tratamento dos seus datos, dirixíndose a Voz de Galicia Radio, S.L. U.a través da 
dirección de correo electrónico lopd@lavoz.es, ou na seguinte dirección:  Voz de Galicia
Radio, S.L.U. – Protección de datos, Avda. da Prensa 84-85, Polígono Industrial de 
Sabón, 15143 Arteixo (A Coruña), indicando os detalles correspondentes á súa solicitude
e acreditando debidamente a súa identidade (e, no seu caso, representación). 
Infórmase así mesmo ao participante de que ten dereito a obter información sobre o 
exercicio dos seus dereitos e/ou presentar unha reclamación ante a Axencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es).Outros.-  Voz de Galicia Radio, S.L.U. fai constar 
que para a xestión da presente acción utiliza medios cuxa titularidade e control 
corresponden a terceiros. Voz de Galicia Radio, S.L.U. non se responsabiliza das 
incidencias que puidesen producirse no desenvolvemento da acción polo uso dos medios
e aplicacións a través das cales se xestiona a mesma, ou con carácter xeral por situacións
que escapen ao seu control. Con todo,  Voz de Galicia Radio, S.L.U. comprométese a 
comunicar aos usuarios e participantes na acción calquera posible incidencia da que teña 
coñecemento o máis axiña posible a través dos medios que considere oportunos en cada 
caso. Así mesmo,  Voz de Galicia Radio, S.L. U.manifesta que adoptou todas as medidas
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necesarias dentro das súas posibilidades para asegurar o adecuado desenvolvemento da 
acción. 

AUTORIZACIÓN 

D./
Dna........................................................................................................................................
....,maior de idade, con N.I. F. número ................................................................ e con 
teléfono de contacto............................................................., na súa calidade de 
representante legal do 
menor ...................................................................................................................................
..... 

AUTORIZA a participación do menor arriba citado no XXV Festa dá Filloa, de acordo 
ás bases do devandito Concurso e, en particular, consente a incorporación tanto dos 
datos propios como dos datos do menor (nome, apelidos, data de nacemento, email e 
teléfono) a un ficheiro propiedade de  Voz de Galicia Radio, S.L.U, que tratará 
devanditos datos coa finalidade de organizar e xestionar o Concurso, e cuxa dirección, a 
efectos do exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
oposición e limitación é a seguinte: La Voz de Galicia, Departamento de Márketing, 
Avenida da prensa 84-85, Polígono industrial de Sabón, 15143 de Arteixo (A Coruña). 
Así mesmo, autoriza a comunicación pública do nome e a imaxe do menor nas 
actuacións presentes ou futuras que poida levar a cabo  Voz de Galicia Radio, S.L.U., 
sempre que dita comunicación pública estea relacionada coa súa participación no 
concurso -salvo que solicite calquera modificación con arranxo á normativa vixente-. As 
referidas bases, incluíndo a política de protección de datos de  Voz de Galicia Radio, 
S.L.U. figuran en 

www………………………………………………………..es. 

E para que conste para todos os efectos, asino a presente autorización. 

En ......................., a ............... de .................................... de 202.... 

Fdo./ ........................................................................


