REGULAMENTO PARA EXPOSIÇÃO DE BOLOS E DOCES
NA 2ª SEMANA DA CONFEITARIA FORTALEZA
Na Acadaa a Vitrine é Você!

O objetivo
A campanha visa mostrar o trabalho dos associados para um público alvo em
potencial para que os mesmos divulguem gratuitamente seus trabalhos e
possam ter mais clientes.

O concurso
1- Poderão concorrer qualquer associado Acadaa, morando em Fortaleza ou
não, que fazem bolos artísticos e doces em geral.
2- Cada concorrente poderá inscrever até 3 trabalhos no máximo, tendo que
informar por e-mail o que será levado para a exposição.
3- Não há custo para o associado expor seu trabalho, mas o mesmo deve
se preocupar com entrega e retirada bem como o estado do produto
entregue para a exposição.
4- Cada participante fica responsável pelo seu produto entregue.
5- O participante deve está em dia com sua mensalidade ACADAA.

A premiação
Será atribuída uma premiação para o melhor bolo exposto, através de voto
popular, os frequentadores da exposição receberão uma cédula em branco onde
preencheram com o nome do Associado no qual ele julga ter feito melhor
trabalho. A organização do evento estará isenta de toda responsabilidade por
qualquer disputa com a pontuação, sendo o desempate feito pela administradora
do Center Um Shopping, Soraya.
1° lugar - Cesta com brindes dos patrocinadores e uma aula show Acadaa (a
escolher).

A inscrição
Para participar da exposição e divulgar seu trabalho gratuitamente, basta enviar
um e-mail para contato@acadaa.com dizendo seu nome completo, telefone e o
que irá expor. Deve confirmar que leu todo o regulamento e que o aceita para
poder participar da exposição.

O Evento
A 2ª semana da confeitaria será nos dias 04, 05, 06, 09,10, 11 e 12 de setembro
de 2019. Mas a exposição será feita somente nos dias 11 e 12 de setembro no
Center Um Shopping com temática Livre.

O Produto a Ser Exposto
1 - O bolo será de temática livre, podendo ser utilizado bolo falso. O bolo deve
ser trazido já finalizado ao local da exposição.
2 – Tamanho mínimo é de 25cm de base e o limite da base é de 45cm, altura é
livre, contanto que tenha no mínimo 2 andares.
3 – É permitida decoração artificial. (p. ex., penas, strass, biscuit, etc.)
4 - Os trabalhos devem ser confeccionados exclusivamente pelo participante.
5 - Fios, arames, espetos de madeira de suporte, brilho comestível, serão
permitidos mas as normas e os padrões de higiene devem ser rigorosamente
seguidos (por exemplo, sem fios ou arames inseridos diretamente no bolo).
6 - Materiais tóxicos e inflamáveis estão completamente vetados, bem como os
materiais e equipamentos que coloquem em risco a segurança do evento e a
integridade de todos os participantes e visitantes da feira.

A entrega e retirada dos trabalhos
1 – Os trabalhos deverão ser entregues na véspera do concurso (dia 10/09 )o
horário será definido e passado por e-mail.
2 – A organização do evento não se responsabiliza por quaisquer danos
causados aos trabalhos após sua entrega, por se tratar de uma exposição
pública.
3 – Caso o participante escolha expor itens pequenos, como doces, pirulitos,
cupcakes, chocolates e etc, deve levar esses itens apenas no dia 12/12 a partir
de 13h e ficar responsável no local para que esses itens não sejam surrupiados.

Esses itens comestíveis serão doados para o coquetel no mesmo dia no
encerramento do evento.

4 – A retirada dos trabalhos deverão ser realizadas no encerramento do evento.
Os trabalhos não recolhidos nesse prazo serão considerados abandonados e
serão descartados pela organização sem ônus para o evento.

Do uso de imagem e direito autoral
Todos os participantes cedem a ACADAA e aos patrocinadores do evento os
direitos de imagem e divulgação de seus trabalhos.

Disposições gerais
A organização do evento se reserva o direito de fazer mudanças no
regulamento, avisando prontamente a todos os participantes por e-mail.
Todos os concorrentes que fizerem suas inscrições aceitam todos os termos e
condições referidos no presente regulamento.
A organização reserva-se a possibilidade de cancelar o evento por razões além
de seu controle e também para fazer mudanças nos regulamentos para
problemas logísticos que não dependem da referida organização.

