Normas de Participação
O Concurso de Doçaria de Castanha realiza-se no âmbito da Festa da Castanha – Sabores da Montanha e tem por objetivo a promoção
do uso da castanha na gastronomia local, nomeadamente na confeção de doces.
É organizado pela ADIRAM – Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha, pelo Município de Gouveia
e pela Junta de Freguesia de Folgosinho, contando com a parceira de outras entidades da aldeia de Folgosinho, como a Associação de
Baldios de Folgosinho, a Folgonatur, a Associação Lar de Folgosinho, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Folgosinho, o Rancho Folclórico Cancioneiro de Folgosinho, o Grupo de Concertinas de Folgosinho (Harmonia Divertida – Associação), a
Comissão de Festas em
Honra da Nossa Sra. do Socorro, o Clube da Caça e Pesca de Folgosinho e a Associação Cultural e Recreativa da Casa do Povo de Folgosinho.
O Concurso é aberto a pessoas singulares, e coletivas e rege-se pelas seguintes normas:
I | Modalidade
O concurso destina-se à confeção de doçaria em que o ingrediente principal seja, obrigatoriamente, a castanha.
A doçaria confecionada no âmbito do concurso poderá ser: bolos de fatia, bolachas, tartes, tortas, queques, sobremesas e compotas.
II | Candidatura
1 – Cada participante poderá apresentar apenas uma receita.
2 – Podem participar pessoas singulares, pessoas coletivas e grupos informais
04 de novembro, através do contato de email turismo@cm-gouveia.pt ou presencialmente no Posto de Turismo de Gouveia, sito Jardim
da Ribeira, 6290-518 Gouveia.
4 - A entrega dos doces confecionados é feita até às 15h00 do dia 6 de novembro no recinto da Festa da Castanha – Sabores de Montanha, sito na Avenida do Emigrante, em Folgosinho.
5 - É obrigatório a entrega da respetiva receita no ato da apresentação do doce.
6 - A inscrição no presente Concurso implica a aceitação tácita de todas as cláusulas das presentes normas.
III | Constituição do júri
1 - Será nomeado um júri composto de três elementos, um presidente e dois vogais, constituído entre pessoas de idónea e reconhecida
competência na área, para avaliar e selecionar os doces a concurso.
2 - Não farão parte do júri quaisquer intervenientes, diretos ou indiretos, da confeção e apresentação dos doces a concurso.
1 - O Júri fará a degustação dos doces a concurso para efeito de avaliação.
2 - Cada membro do Júri indicará, por escrito, a sua pontuação numa escala de 1 a 10, devendo considerar os seguintes fatores de
composição dos doces: ingredientes, sabor, apresentação, confeção, criatividade e produtos utilizados.
3 - Serão apurados apenas um primeiro e um segundo lugares.
V | Competências do júri
deste concurso, se considerar que os doces apresentados não correspondem aos critérios propostos.
2 – O presidente do júri tem competência para resolver as dúvidas e lacunas na aplicação das presentes regras.
VI | Atribuição dos prémios
1 – Será atribuído um prémio de participação de 10.00€ aos 15 primeiros inscritos no concurso que façam a entrega do doce a concurso.

VII | Permissões de uso
1 - As receitas dos doces apresentados a concurso poderão ser utilizadas pelo Município de Gouveia e pela Junta de Freguesia de Folgosinho, como ferramenta de promoção e divulgação da freguesia e do concelho.
2 - Os doces a concurso serão consumidos no decurso da festa nesse dia.

Ficha de Inscrição
Nome de pessoa individual, empresa ou instituição: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Morada: ________________________________________________________________________________________________________
Código Postal ___________________ ____________ ___________________________________
Localidade: _____________________________________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________

Telefone: ______________________________________________

Nome do Doce: ________________________________________________________________________________________

Declaro que li o Presente regulamento e aceito as condições de participação nele constantes.
Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD)
Autorizo o Município de Gouveia a utilizarem os dados fornecidos na presente Ficha de Adesão,
no âmbito da campanha a que diz respeito.

Necessita de ponto de luz? ______
Assinatura
_____________________________________________

