
 Regulamento II Concurso Culinário BVCC  

“Sopas e Cremes” 

 

CONCURSO 

1.1 Depois do grande sucesso em 2021, o concurso culinário ganha a sua 
segunda edição. Então os amantes da culinária estão convidados a participar 
e demonstrar o seu talento.  O objetivo do concurso é resgatar receitas 
criadas por amigos e familiares. Aquela com um sabor inesquecível daquele 
segredinho passado de geração em geração. 

  

INSCRIÇÕES 

2.1 Os interessados em participar do II Concurso Culinário BVCC “SOPAS E CREMES” 
devem se inscrever através do site do Clube 
https://www.clubebelavista.com.br/noticias/concurso-culinario juntamente com a 
receita do prato e descrição detalhada de sua receita. 

2.2 A receita enviada deve, obrigatoriamente, conter:  

▪ Lista de ingredientes e suas respectivas quantidades (em medidas como colheres 
de sopa e xícaras de chá, etc.); 

▪ Modo de preparo organizado em ordem de utilização dos ingredientes (passo-a 
passo);  

▪ Rendimento mínimo para 10 porções de 300 ml 
 

2.3 Cada participante poderá se inscrever somente com 1 (uma) receita, sendo 
especificamente dentro do tema “Sopas e Cremes”; 

2.4 Cada participante deverá apresentar no ato da inscrição um breve histórico (o 
porquê escolheu esta receita – apego cultural); 

2.5 Poderão participar do II Concurso Culinário BVCC “SOPAS E CREMES” somente 
associados do clube acima de 16 anos, Chefs amadores ou profissionais; 

2.6 As inscrições são gratuitas; 

2.7 As inscrições acontecem de 01 a 14 de agosto, (até às 23h59min). As inscrições 
enviadas após o período aqui estabelecido serão automaticamente anuladas, sem que 
haja a análise do seu conteúdo. 

2.8 Os participantes poderão utilizar os ingredientes que melhor se adéquem a sua 
receita; 

2.9 A receita será preparada pelo próprio participante inscrito, no dia 21/08 local Green 
Garden com horário a ser definido. 

https://www.clubebelavista.com.br/noticias/concurso-culinario


2.10 Os participantes serão divididos em “baterias”. Essa divisão será feita através de 
sorteio realizado pela organização do evento. Data do sorteio 17/08, todos os inscritos 
serão comunicados até às 20h mesmo dia. 

2.11 Cada participante terá no máximo 1:30 (uma hora e trinta minutos) para realização 
da sua receita, desde o preparo até a apresentação na bancada dos jurados; 

2.12 Cada participante deverá trazer os seus próprios utensílios (panelas, facas, 
medidores, frigideiras, ou seja, todos os utensílios que serão utilizados durante a receita 
são de responsabilidade do participante); 

2.13 Os ingredientes utilizados na receita são de responsabilidade do participante; 

2.14 O participante concorda desde a entrega da inscrição com a divulgação de sua 
imagem; 

 

JURADOS E AVALIAÇÃO  

3.1 A comissão julgadora será composta por 03 (três) pessoas, chefs de cozinha, as quais 
serão escolhidas pela organização do concurso, sendo soberana em suas decisões.  

3.2 Os critérios da avaliação dos jurados valendo de 05 a 10 pontos por critério, serão:  

▪ Descrição da receita, bem como a didática no passo a passo para a sua execução;  
▪ A clareza na história apresentada (apego cultural), bem como sua relação com a 

receita;  
▪ Fidelidade a receita; 
▪ Originalidade; 
▪ Sabor; 
▪ Apresentação 

A nota final será composta pela soma total das notas dos jurados oficiais. 

 

PREMIAÇÃO 

4.1 Os prêmios para finalistas do II Concurso Culinário “Sopas e Cremes” serão 
distribuídos da seguinte forma:  

1º Lugar: Troféu + Prêmio 

2º Lugar: Troféu 

3º Lugar: Troféu 

 

4.2 O resultado será divulgado no mesmo dia do concurso 21/08 Local: Green Garden a 
partir das 18h com a realização de um jantar de sopas e cremes. Os ingressos para 



convidados estarão à venda na secretaria do Clube a partir dia 15/08, quantidade 
limitada. 

 

DIVULGAÇÃO  

5.1 Os participantes cedem, de forma não onerosa e por prazo indeterminado, ao Bela 
Vista Country Club organizadora do II Concurso Culinário BVCC “SOPAS E CREMES”, o 
direito de uso de sua imagem (incluindo retrato e nome) bem como da receita (texto e 
fotografias), exclusivamente para divulgação do concurso, bem como registro posterior 
dele, nas mídias impressas e eletrônicas por eles mantidas.  

DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1 A simples inscrição já pressupõe a aceitação e concordância, por parte dos 
candidatos, com todos os termos do presente regulamento, bem como das decisões que 
venham a ser tomadas pelo Bela Vista Country Club, com relação aos casos omissos;  

6.2 O desrespeito ao presente regulamento ocasionará a desclassificação dos 
candidatos;  

6.3 É vedada a participação no II Concurso Culinário BVCC “SOPAS E CREMES” de não 
sócios do Bela Vista Country Club; 

 6.4 Esclarecimentos de dúvidas e informações podem ser solicitadas ao Departamento 
de Comunicação do Clube, pelo fone (47) 99657-0099 ou através do e-mail 
comunicacao@clubebelavista.com.br; 

 6.5 O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o concurso suspenso ou 
cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou 
motivo imprevisto que esteja fora do controle da realizadora e que comprometa o 
concurso, de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução deste como 
originalmente planejado. 

6.6 Eventuais omissões ou dúvidas oriundas do presente concurso, provenientes de 
questionamentos formulados pelos participantes ou de divergências decorrentes das 
situações não previstas no presente regulamento, serão elididas pela comissão 
julgadora. 

6.7 A inscrição do participante no presente concurso implica na aceitação total das 
condições deste regulamento. 

 

 

Gaspar, 01 de agosto de 2022. 
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