Concurso de Doces de Natal – Feira de São Gabriel
(21 de dezembro de 2014)
REGULAMENTO
1. Organização
O concurso de Doces de Natal é organizado pela Junta de Freguesia de Fontoura, e
integrado na Feira de São Gabriel, que ocorre no dia 21 de dezembro de 2014 em
Fontoura, em São Gabriel.
2. Objetivos
O concurso de Doces de Natal tem por objetivo sensibilizar a população para a
valorização dos doces típicos locais na época natalícia, premiando a melhor receita.
a) A decisão do júri será tomada por maioria de voto; em caso de empate o
presidente do Júri toma a decisão final.
b) A entrega dos doces natalícios é feita no dia 21 de dezembro até às 10h30
horas, no bar da comissão de festas, em São Gabriel.
c) A avaliação do júri é feita às 11h00 horas.
d) A apresentação dos resultados do concurso e a entrega do prémio realiza-se
no próprio dia, pelas 14h30 min no dia da Feira, em São Gabriel.
3. Concorrentes e Condições de Inscrição
a) O concurso é aberto a todos os interessados, os quais poderão participar
individualmente ou em grupo, mas apenas com um doce por participante.
b) Todos os concorrentes deverão trazer para o concurso os doces natalícios no
próprio dia até às 10h30 horas. Este ficará exposto até a avaliação pelo júri.
c) Juntamente com os doces natalícios deverá ser entregue a respetiva ficha de
inscrição e a receita completa, ambos em São Gabriel no momento da
inscrição.
d) A inscrição no concurso é totalmente gratuita.
4. Características dos Doces de Natal a concurso
Na avaliação dos doces de Natal a concurso será dado ênfase aos seguintes critérios:
a) Apresentação
b) Paladar
c) Originalidade

d) Outro que o júri considere relevante

5. Inscrição
Para se inscrever, o participante deverá entregar a Ficha de Inscrição devidamente
preenchida e assinada até às 10h30 horas do próprio dia do concurso, dia 21 de
dezembro de 2014.
6. Júri
A escolha dos membros do júri será de total responsabilidade da Junta de Freguesia
de Fontoura, a quem caberá a tarefa de julgar e qualificar as receitas.
7. Atribuição do Prémio
A divulgação dos resultados será realizada 14h30 min no dia da Feira, em São
Gabriel. A receita premiada pelo júri será colocada no facebook e site da Junta de
Freguesia de Fontoura.
a) Prémios:


Cabaz Fonte D’Ouro;



Cabaz São Gabriel;



Cabaz Perico.

8. Condições Gerais
Ao inscrever-se, o participante compromete-se a obedecer o presente Regulamento e
a disponibilizar à organização do Concurso de Doces de Natal, os direitos de
reprodução e divulgação das receitas relativas ao referido concurso.

Informações e Inscrições:
 Junta de Freguesia Fontoura
Bárrio - 4930-241 Fontoura - Valença
Tel: 251 824 034
E-mail: geral@jf-fontoura.com


Lugar de São Gabriel

