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Regulamento 

II Concurso Interinstitucional de Bolos 

Organização 

A segunda edição do concurso de Interinstitucional de Bolos é organizada pela resposta 

social Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Social Paroquial Nossa Senhora de 

Fátima. 

Este irá realizar-se no próximo dia 15 de Maio de 2017, pelas 14:45h no Salão 

Polivalente de Nossa Senhora de Fátima. 

 

Objectivos 

O II concurso interinstitucional de Bolos tem como objectivos: 

- Promover o intercâmbio institucional; 

 - Promover a socialização; 

 - Partilhar ideias e saberes diversos;  

- Estimular a criatividade. 

 

Condições de admissão 

Cada concorrente só pode apresentar um bolo a concurso; 

 

Inscrição e Concurso 

A inscrição é gratuita. 

Cada participante deverá preencher a ficha de inscrição em anexo e enviar para o e-mail 

cspnsfatima@mail.telepac.pt até ao dia 11 de Maio de 2017. 

Os bolos deverão ser entregues no dia do concurso até às 14:30h acompanhados pela 

identificação da organização concorrente. 

A não entrega do bolo conduzirá à exclusão do concorrente do concurso. 
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Constituição do Juri 

O Júri será constituído por 1 Colaborador de cada organização participante, que deve 

estar identificado na Ficha de Inscrição. 

 

Avaliação 

Todos os Bolos e respetiva identificação serão cobertos por uma película de alumínio. 

Previamente serão cortadas pequenas amostras de cada Bolo para a prova do Júri, sendo 

as mesmas colocadas num prato à frente do bolo correspondente. 

No final da prova de cada amostra, os elementos do Júri avaliarão a mesma com uma 

pontuação de 1a 5 (entregue previamente). 

A pontuação será registada numa grelha por um Colaborador da Entidade promotora 

que fará o somatório global da pontuação de cada organização e identificará os dois 

primeiros classificados. 

Em caso de empate, proceder-se-á a uma segunda prova e avaliação dos Bolos em 

causa. 

Resultados e prémios 

Os prémios serão da responsabilidade da Entidade promotora.  

Haverá atribuição de prémio aos dois primeiros classificados; 

Todos os participantes recebem diploma de participação. 

 

Disposições finais 

A participação no concurso pressupõe a plena aceitação do presente regulamento. 

Omissões e esclarecimentos 

Quaisquer dúvidas ou omissões serão esclarecidas pela Entidade promotora através de 

email (cspnsfatima@mail.telepac.pt) ou contato telefónico (234 942 024 – Vânia 

Ferrão). 

 


