REGULAMENTO PARA SELETIVAS ESTADUAIS 2019/2020
PARA CONCORRER AO CONCURSO CAKE DE OURO 2020

O objetivo
O concurso visa escolher os três melhores trabalhos de cake designer de cada
Estado, através de um concurso que será feito nas capitais do país, será julgado
a apresentação e o trabalho desenvolvido na competição, os representantes
escolhidos de cada Estado irão competir pelo prêmio Cake de Ouro (melhor
cake design do Brasil) na 1ª Feira de Cake Designer 2020 que ocorrerá em
Fortaleza, Ceará.
As seletivas ocorrerá em datas diferentes em cada Estado, os locais e suas
respectivas datas estão descritos abaixo.

O concurso
1- Poderão concorrer qualquer brasileiro, morando ou não no Brasil, que
fazem bolos artísticos.
2- Cada concorrente poderá inscrever até 2 trabalhos no máximo, tendo que
fazer a inscrição individualmente de cada trabalho.
3- O primeiro lugar de cada Estado deve assinar um contrato que se
compromete a comparecer e participar da 1ª Feira de Cake Designer 2020
Fortaleza, competindo pelo prêmio Cake de Ouro.
4- Os segundos e terceiros colocados nas seletivas estarão classificados
para participar da 1ª Feira de Cake Designer 2020 Fortaleza, competindo
pelo prêmio Cake de Ouro, mas não há obrigatoriedade de
comparecimento.

A premiação
Será atribuída uma premiação para:
1° lugar - troféu, certificado, cesta com brindes dos patrocinadores, passagem
aérea para 1ª Feira de Cake Designer 2020 Fortaleza com hospedagem e um
ano de anuidade da ACADAA.

2° lugar - troféu, certificado, cesta com brindes dos patrocinadores.
3° lugar - troféu, certificado, cesta com brindes dos patrocinadores.

Obs: Como a feira ocorre em Fortaleza, para os concorrentes da seletiva
Ceará a premiação ocorrerá da seguinte forma:
1° lugar - troféu, certificado, cesta com brindes dos patrocinadores, R$ 1.000,00
(um mil reais) e um ano de anuidade da ACADAA.
2° lugar - troféu, certificado, cesta com brindes dos patrocinadores.
3° lugar - troféu, certificado, cesta com brindes dos patrocinadores.

A inscrição
Para participar das Seletivas Estaduais para concorrer ao Cake de Ouro, os
participantes deverão preencher o formulário de inscrição que se encontra no
site www.acadaa.com.br . Para as cidades de Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba,
o site para inscrição é o www.riocakeworld.com
O pagamento da taxa de inscrição será por depósito ou transferência bancária e
terá o custo simbólico de R$80,00 (oitenta reais) para não associados Acadaa e
de R$50,00 (cinquenta reais) para associados.
Dados Bancários:
AGÊNCIA. 3418
CONTA CORRENTE. 2244-1
OPERAÇÃO. 003
CNPJ. 26.931.521/0001-56
FAVORECIDO. ACADAA
A foto do comprovante bancário deve ser enviada por e-mail: contato@acadaa.com
junto com o nome completo do(a) inscrito(a).
As cidades que irão sediar as seletivas são:
• Brasília - DF
Data: 01,02 e 03 de setembro de 2019 Local: Centro de Convenções
Cullinan Hplus Premium Temática: a ser divulgada pelo organizador da Rio
Cake World
As inscrições serão realizadas do dia 25 de Julho de 2019 e encerrarão no
dia 25 de Agosto de 2019 às 23h59, podendo encerrar antes caso as 40
vagas disponibilizadas sejam preenchidas antes da data limite.
•

Fortaleza - CE
Data: 11 e 12 de setembro de 2019
Local: Center Um Shopping
Temática: Chico Anysio
As inscrições serão realizadas do dia 01 de Agosto de 2019 e encerrarão no

dia 01 de setembro de 2019 às 23h59, podendo encerrar antes caso as 40
vagas disponibilizadas sejam preenchidas antes da data limite.
•

Recife - PE
Data: 06 e 07 de novembro de 2019
Local: Padeirão Recife
Temática: Folclore
As inscrições serão realizadas do dia 01 de Agosto de 2019 e encerrarão no
dia 25 de outubro de 2019 às 23h59, podendo encerrar antes caso as 40
vagas disponibilizadas sejam preenchidas antes da data limite.

•

Rio de Janeiro - RJ
Data: 26,27, 28 e 29 de janeiro de 2020
Local: Centro de Eventos
Volgue Square Barra da Tijuca
Temática: Regional
As inscrições serão realizadas do dia 01 de Agosto de 2019 e encerrarão no
dia 01 de dezembro de 2019 às 23h59, podendo encerrar antes caso as 40
vagas disponibilizadas sejam preenchidas antes da data limite.

•

Curitiba - PR
Data: 08,09 e 10 de março de 2020
Local: a definir
Temática: Regional
As inscrições serão realizadas do dia 19 de Agosto de 2019 e encerrarão no
dia 01 de fevereiro de 2019 às 23h59, podendo encerrar antes caso as 40
vagas disponibilizadas sejam preenchidas antes da data limite.

•

São Paulo - SP
Data: 16, 17, 18 e 19 de abril de 2020 Local: Candy Cake Show na
ExpoCenter Norte
Temática: Regional
As inscrições serão realizadas do dia 01 de Agosto de 2019 e encerrarão no
dia 01 de março de 2020 às 23h59, podendo encerrar antes caso as 40
vagas disponibilizadas sejam preenchidas antes da data limite.

•

Salvador - BA
Data: a definir
Local: a definir
Temática: a definir

•

Belém - PA
Data: a definir
Local: a definir
Temática: a definir

•

Manaus - AM
Data: a definir
Local: a definir
Temática: a definir

•

Belo Horizonte - MG
Data: a definir
Local: a definir
Temática: a definir

•

Porto Velho - RO
Data: a definir
Local: a definir
Temática: a definir

Caso o participante esteja em outra capital do país e deseja participar das seletivas,
mande um e-mail para contato@acadaa.com informando seu nome completo sua
capital e quantos cake designers estão interessados em participar, que iremos
analisar e ver a possibilidade de abrir uma seletiva na sua cidade.

O júri
O júri será composto de 3 a 5 membros capacitados e com experiência para
julgar esse tipo de evento.
O presidente do júri de cada Capital será uma pessoa qualificada escolhida pela
diretoria Acadaa, que irá validar a seleção do representante brasileiro. Será
responsável pela conferência das notas e terá a última palavra, para desempate
ou casos omissos neste regulamento.
O julgamento pelo júri é incontestável.

A organização estará isenta de toda responsabilidade por qualquer disputa com
a pontuação, que será o julgamento indiscutível do Júri Oficial, e o Presidente do
Júri.

A avaliação
Os trabalhos serão avaliados, recebendo pontuação de 0 a 10 nos seguintes
aspectos:
•
•
•
•
•
•

Originalidade
Impacto visual
Proporção e harmonia
Acabamento
Nível de dificuldade
Domínio de técnicas

Será considerado ganhador o competidor que tiver a maior pontuação.

O bolo
1 - O bolo será de temática escolhida por cada Estado e apresentação livre,
podendo ser utilizado bolo falso. O bolo deve ser trazido já finalizado ao local de
competição.
2 - Tamanho limite da base é de 40cm, altura é livre.
3 - Nenhuma decoração artificial é permitida. (p. ex., penas, strass, biscuit, etc.)

4 - Os trabalhos devem ser confeccionados exclusivamente pelo participante,
devem manter o caráter de ineditismo e anonimato, não podendo ser divulgados
anteriormente em redes sociais e outros concursos, sob pena de
desclassificação.
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.

Da desclassificação
Será desclassificado do concurso qualquer trabalho que infrinja qualquer
clausula desse regulamento, ou o competidor que cause tumultos, ou tenha
atitudes que venha a prejudicar o bom andamento do evento.

A entrega e retirada dos trabalhos
1 – Os trabalhos deverão ser entregues na véspera do concurso o horário será
definido por cada Capital e passado por email.
2 – Os trabalhos terão que estar embalados, não deverá constar nenhuma
identificação do competidor para manter o anonimato. Ao se apresentar com seu
trabalho o competidor receberá o código de inscrição que identificará seu bolo.
O mesmo colocará seu bolo no lugar indicado pela comissão organizadora.
3 – A organização do evento não se responsabiliza por quaisquer danos
causados aos trabalhos após sua entrega, por se tratar de uma exposição
pública.
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.
5- O participante receberá um e-mail de confirmação de inscrição com local e
horário para entrega e retirada dos trabalhos.

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 a competição por razões
além de seu controle e também para fazer mudanças nos regulamentos para
problemas logísticos que não dependem da referida organização.

