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Bases para optar ao premio enmarcado na oitava 

edición da campaña " Ti es a peza que falta" e que leva 

por título "Aproveitate do que che sobra" 

 

PRIMEIRA.- Obxecto e marco de referencia 

A nova edición (oitava) da campaña que dende hai anos Sogama vén 

realizando no ámbito da educación ambiental da poboación galega "Ti es 

a peza que falta", inclúe un concurso no que poderán participar todos os 

interesados maiores de 18 anos con residencia acreditada en Galicia. 

A través deste concurso, e no marco da campaña "Aproveitate do 

que che sobra", que ten por obxecto diminuír a produción de desperdicios de 

alimentos, elexirase a mellor receita de cociña a partires de sobras de comida. 

Para isto, os candidatos deben achegar a Sogama, a través do apartado 

específico da páxina web da campaña www.aproveitatedoquechesobra.es, a 

súa mellor receita na que empreguen restos de comida, impedindo con isto que 

estes acaben no cubo do lixo. 

As diferentes propostas deben conter unha descrición detallada dos 

ingredientes que conforman o prato, explicación pormenorizada do proceso de 

elaboración deste e fotografía do resultado final, identificando nome e apelidos 

do autor, localidade e provincia á que pertence, dirección postal, teléfono de 

contacto e correo electrónico. 

O galardón recaerá naquela receita que se distinga pola súa orixinalidade, 

innovación e, sobre todo, pola utilización da maior porcentaxe de ingredientes 

procedentes de sobras de comidas. 

SEGUNDA.- Ámbito persoal e territorial 
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Poderán participar neste concurso as persoas maiores de 18 años con 

residencia acreditada en Galicia. 

TERCEIRA.- Premio 

O premio consiste nunha fin de semana na Mariña lucense para dúas persoas, 

incluíndo dúas noites de hotel con almorzo, comida e cea, e dous días de clase 

de stand up surf e kitesurf. O galardón, que se outorgará ao autor da receita 

máis orixinal, innovadora e na que se empreguen a maior porcentaxe posible 

de sobras de comidas, deberá desfrutarse no período de 1 ano dende a 

concesión do mesmo. 

CUARTA.- Titularidade do premiado 

Co fin de confirmar a identidade e cumprimento dos requisitos para participar 

no concurso, seralle solicitado o envío de copia ou mostra do DNI, onde se 

comprobará a maioría de idade e o domicilio. 

QUINTA.- Prazo de presentación 

O período de participación comeza o 22 de novembro de 2014 e finaliza o 22 

de decembro de 2014. 

SEXTA.- Gratuidade da participación 

A participación neste concurso é gratuíta. 

SÉPTIMA.- Condicións das candidaturas 

As candidaturas deben ser presentadas en formato dixital, a través do apartado 

específico da páxina web da campaña 

www.aproveitatedoquechesobra.es,  debendo describir detalladamente os 

ingredientes da receita, o proceso de elaboración desta e achegando unha 

fotografía do resultado final. 
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Só se admitirá unha receita por participante. En caso de que se presenten 

varias polo mesmo autor, este quedará descalificado. 

O autor do traballo que concorra á promoción debe estar perfectamente 

identificado: nome e apelidos, data de nacemento, dirección postal, localidade 

e provincia, teléfono de contacto e correo electrónico. 

OITAVA.- Xurado  

As receitas de cociña a partir de sobras de comidas serán avaliadas por un 

xurado constituído por: 

 

 Presidente: Presidente de Sogama ou persoa na que delegue. 

 

 Vicepresidente: Representante da Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas ou persoa na que delegue. 

 

 Vogal: Técnico da área de comunicación de Sogama.  

 

De ser necesario, o xurado poderá contar co asesoramento de especialistas. 

 

O concurso pode ser declarado deserto. 

NOVENA.-  Adxudicación do premio 

O premio é persoal e intransferible. 

A utilización que os usuarios fagan da páxina web da campaña deberá 

axustarse aos establecido nas presentes bases e, en todo caso, á lei, a moral, 

os bos costumes e á orde pública. 

Se Sogama comprobase ou tivese motivos razoables para crer que algún 

participante, ou ben o propio gañador, infrinxiu calquera dos termos e 
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condicións previstas nas presentes bases ou non cumpre cos requisitos 

esixidos para participar, poderá excluílo do concurso, seleccionar outro 

participante como gañador do premio e, en todo caso, reclamar a 

correspondente indemnización por danos e prexuízos. 

Sogama non asumirá ningunha responsabilidade por calquera dano, perda ou 

responsabilidade que puidese sufrir calquera participante ou terceiro alleo ao 

concurso e que se derive, directa ou indirectamente, da posesión, uso ou mal 

uso por parte do correspondente gañador ou participante no concurso. 

O período de reclamación concluirá trinta (30) días hábiles despois da súa 

finalización. 

Sogama non asumirá ningunha responsabilidade derivada dun funcionamento 

inadecuado ou irregular das redes de comunicación electrónicas que impidan o 

normal desenvolvemento do concurso e que teña a súa orixe en causas alleas 

a esta entidade pública (sexan ou non imputables a un terceiro de mala fe). 

Tampouco será responsable polos problemas de transmisión ou perda de datos 

non imputables a esta. 

Calquera utilización abusiva ou fraudulenta destas bases dará lugar á 

conseguinte descalificación do participante no concurso. Entenderase, a título 

enunciativo pero non limitativo, que se produce abuso ou fraude cando un 

participante se rexistre no concurso utilizando unha identidade falsa ou 

identidades de terceiros sen o seu consentimento. 

Sogama queda exonerada de calquera responsabilidade no suposto de existir 

algún erro nos datos facilitados polos participantes que impedira a súa correcta 

identificación. 

Sogama resérvase o dereito a efectuar, en calquera momento, cambios que 

redunden no bo fin do concurso, tales como, a título enunciativo pero non 
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limitativo, ampliación do período do concurso, inclusión de novos premios ou 

modificación das condicións de participación, ou cando concorra calquera 

causa de forza maior que impida levalo a termo na forma en que se describe 

nas presentes bases. 

 As devanditas modificacións serán comunicadas na páxina web do concurso a 

todos os visitantes. 

Sogama non se responsabilizará da perda, avaría ou destrución do premio. 

Os empregados de Sogama e familiares directos non terán dereito a participar 

neste concurso. 

DÉCIMA.- Difusión e publicación 

1. Sogama poderá proceder a divulgar a través dos seus propios medios 

(páxina web, redes sociais e comunicados de prensa) os resultados 

deste concurso e reproducir integramente a receita gañadora e imaxe 

desta, así como o resto de receitas que concorran a este promoción. 

2. A participación de menores nas fotografías aportadas deberá contar coa 

autorización por escrito dos pais  ou titores.  

3. A participación nesta iniciativa supón a aceptación de todas as bases. 

UNDÉCIMA.- Protección de datos 

Os datos recollidos a través da páxina web da campaña e do gañador 

trataranse conforme ás disposicións da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de 

decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante LOPD) e 

do RD 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de 

Desenvolvemento da LOPD. 

Estes datos integraranse nun ficheiro titularidade de Sogama que se encontra 

declarado ante a Axencia Española de Protección de Datos e cuxo titular 
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é Sogama, quen os tratará coa finalidade de xestionar o desenvolvemento do 

sorteo e a entrega do premio. 

Así mesmo, e co único obxectivo de xestionar a entrega do premio, 

Sogama informa o gañador que permitirá o acceso aos seus datos persoais ás 

entidades de xestión e entrega deste, así como a utilización dos seus datos e 

imaxes para o anuncio ou anuncios públicos da resolución do concurso, tanto 

en prensa coma na súa páxina web e redes sociais 

(Facebook, Twitter e Tuenti). 

Os participantes poderán exercitar en calquera momento os dereitos de 

acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na LOPD. Para tal 

efecto, deberán enviar unha solicitude por escrito á seguinte dirección 

postal: Sociedade Galega  do  Medio Ambiente, S.A 

(SOGAMA), Morzós nº10, San Román-Encrobas, 15187 Cerceda (A Coruña), 

acompañada dunha fotocopia do seu DNI ou pasaporte ou documento válido 

que o identifique, e indicando a petición na que se concreta a solicitude a 

dirección para os efectos de notificacións, a data e a súa firma, así como os 

documentos acreditativos da petición que formula, se é o caso. 

A notificación dos datos persoais terá carácter obrigatorio para a xestión do 

premio. Calquera comunicación falsa de datos persoais dará dereito 

a Sogama a descualificar ó gañador e/ou dispoñer do correspondente premio. 

DUODÉCIMA.- Aceptación e interpretación das bases 

A participación no mencionado concurso supón a aceptación das presentes 

bases, así como a aceptación da interpretación que destas puidese 

facer Sogama e dos criterios que estableza para resolver cantas cuestións se 

deriven deste. 
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As bases desta promoción estarán a disposición de calquera interesado nas 

oficinas de Sogama en Cerceda e na páxina web específica da 

campaña  www.aproveitatedoquechesobra.es. 

DÉCIMOTERCEIRA.- Resolución de controversias 

Para a resolución de calquera controversia ou discrepancia que puidese xurdir 

en canto á interpretación ou aplicación das presentes bases, 

tanto Sogama coma os participantes na promoción sométense expresamente á 

xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais do municipio 

da Coruña (provincia da Coruña), con renuncia expresa ao foro que puidese 

corresponderlles. 

DÉCIMO CUARTA.-  Lei aplicable 

A lei aplicable á presente promoción será a española. 

 

Anexo I 

 

Imaxe da campaña 

 

 

http://www.aproveitatedoquechesobra.es/
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