BASES DO SORTEO DE 2 BILLETES DOBRES PARA O TREN DO VIÑO DO RIBEIRO. DAS
V XORNADA DE PORTAS DAS RUTAS DO VIÑO DE GALICIA.
1. OBXECTIVO
O obxectivo deste concurso consiste en fomentar, recoñecer, premiar a participación do público
nas diferentes actividades da programación das Xornadas de portas Abertas na Ruta do Viño
do Ribeiro.
2. TEMA
As persoas perticipantes, visitarán os diferentes establecementos da Ruta, adegas,
restaurantes, aloxamentos. Para participar no concurso deberán sacar algunha foto o seu
significativa das actividades que realiza durante as Xornadas:
- Durante a visita á adega,
- Na cata,
- Degustando menús nos restaurantes,
- Na casa rural onde se aloxa,
- Na visita á reitoral de Santo André.
- No Túnel do Viño
As fotografías estarán realizadas entre os días 21 e 22 de maio e só nos establecementos que
participan na Xornada de Portas Abertas da Ruta do Viño do Ribeiro.
3. PARTICIPANTES
Aberto a todas as persoas maiores de 18 anos de calquera nacionalidade e país de residencia.
4. ADMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Os participantes subir as súas fotografías á páxina de facebook da Ruta do Viño do Ribeiro, no
prazo comprendido entre o día 21 e o 27 de maio. Cada persoa pode participar cunha única
fotografía.
As persoas poderán votar as fotografías durante eses días. As fotografías máis votas serán as
premiadas.
5. PREMIOS
Estableceranse os seguintes premios:
As fotografías que maior número de votos reciba serán obsequidas con dous billetes dobres
(persoal e acompañante) para viaxar no Tren do Viño Ribeiro.
A dúas seguintes fotografías que reciban máis número de votos serán obsequiadas cun lote de
produtos da D.O. Ribeiro.
6. FOTOGRAFÍAS GAÑADORAS E SELECCIONADAS
Comunicarase o fallo aos gañadores e premios outorgados no día 31 de maio a través da we
de facebook da publicación na web www.rutadelvinoribeiro.com
7. ACEPTACIÓN DAS BASES
A participación neste concurso supón a plena aceptación de todas e cada unha das bases do
concurso e do resultado da votación.
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