SWEET SUGAR FESTIVAL - ANADIA 2019
ANADIA, AVEIRO

Dias 5, 6 e 7 de Abril de 2019

Concurso de Cake Design Bolos Temáticos - Tema “ Arte e História”
Regulamento
1. O concurso de bolos de cake design tem como tema “Arte e História e é uma organização do Sweet Sugar
Festival 2019 com a parceria da Câmara Municipal de Anadia e a sua participação é gratuita.
2. O concurso é aberto a amadores e a profissionais e não tem limite de idade.
3. O tema do concurso é “Arte e História”. O autor deverá respeitar esta temática estando reservado à comissão
organizadora o direito a anular a sua participação caso não cumpra os requisitos nos pontos que se seguem:
3.1. Cada projeto terá um diâmetro de base não superior a 50 cm, não existindo limite de altura;
3.2. Os bolos poderão ser feitos em dummies (esferovite), ou seja, bolos falsos;
3.4 Não serão aceites bolos já apresentados noutros concursos;
3.5. As inscrições deverão ser feitas até dia 31 de Março de 2019;
3.6. Para ser considerada a participação válida no concurso, o concorrente deverá enviar um email para sweetsugarfestival@gmail.com com o assunto “Concurso de Cake Design” com uma breve descrição do seu projeto e indicar o nome, idade, morada, contato telefónico, email e nome profissional ou artístico caso possua.
4. Ao fazer a inscrição o concorrente aceita a cedência de direitos de imagem sejam fotografias ou vídeo e a sua
utilização por parte do Sweet Sugar Festival e/ou dos seus parceiros.
5. Os bolos deverão estar no local designado para o efeito (Velódromo Nacional de Sangalhos, Anadia) até às
9:30h de dia 5 de Abril de 2019 e deverão ser levantados apenas no dia 7 de Abril pelas 20h. A sua montagem
e desmontagem é da responsabilidade do seu autor.
6. Durante o período da exposição os bolos deverão permanecer no local. Caso se verifique algum problema com
os bolos expostos é da responsabilidade de cada participante a sua resolução para que possam continuar em
exposição.
7. Os bolos serão avaliados por um júri no dia 5 de Abril de2019 no período da manhã. Esta decisão é final e irrevogável, não sendo passível o recurso a qualquer instância. Existirão a atribuição dos prémios da categoria,
ouro, prata, bronze e mérito. Os restantes participantes receberão um certificado de participação. Na categoria
ouro, o projeto que obtiver maior pontuação receberá um prémio (cheque no valor de 250€ a descontar em
material da Ferneto). Existirão mais umas surpresas.
8. A participação implica a aceitação do presente regulamento na sua totalidade.

www.sweetsugarfestival.com

