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REGULAMENTO DO  

CONCURSO DE BOLOSDOS 141 ANOS DE LAVRINHAS- 2022 

 

A Comissão Organizadora do Concurso de Bolos dos 141 anos de Lavrinhas 2022 da Prefeitura 

Municipal de Lavrinhas, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de se 

estabelecer normas que visem ao regulamento do processo de escolha do melhor bolo do 

Concurso e comemoração aos 141 anos da cidade, resolve dispor: 

Art. 1º. O concurso do bolo em comemoração aos 141 anos de Lavrinhas reger-se-á, 

exclusivamente, pelas normas definidas neste regulamento. 

 

I - DO OBJETIVO  

Art. 2º. O Concurso de bolos dos 141 anos de Lavrinhas – 2022 tem como objetivo avaliar a 

criatividade dos participantes em termos de estética e sabor na criação do bolo, que atendam 

o tema relacionado à cidade de Lavrinhas ou aos seus 141 anos, de modo a promover o 

aniversário da cidade,sendo os bolos participantes distribuídos aos alunos das escolas 

municipais presentes no local do concurso. 

 

II - DOS CONCORRENTES 

Art. 3º. A participação será aberta a todos os moradores da cidade de Lavrinhas, devidamente 

inscritos, que desejam por meio da criação de um bolo, atender as expectativas da comissão 

julgadora com o tema “Lavrinhas e seus 141 anos”, apresentando conforme sua criatividade o 

bolo.  

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4º. Os interessados devem fazer sua inscrição no período de 14 de junho à 24 de junho de 

2022. As inscrições serão efetuadas via link https://forms.gle/KSfhcxqKjE4yqJvo9. 

 

IV – DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA 

Art. 5º. Osparticipantes se responsabilizarão pela logística necessária às apresentações dos 

seus bolos.  

Art. 6º. As apresentações dos bolos serão pontuadas, para efeito do resultado geral do 

Concurso do Bolo, numa escala de 00 (zero) a 10 (dez) pontos. 

Art. 7º. A entrega do referido deverá atender pontualmente a data de27/06 e horário final 

previsto às14h30, no Paço Municipal, Centro – Lavrinhas-SP, o concurso acontecerá no Paço 

Municipal em comemoração ao aniversário de 141 anos de Lavrinhas, e terá início oficial a 

partir das 15h30. 

https://forms.gle/KSfhcxqKjE4yqJvo9
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Art. 8º. Os bolos deverão ser entregues decorados conforme o tema “Lavrinhas e seus 141 

anos” recheados, no tamanho mínimo de 100 fatias (forma 45cm), ficando o formato, 

cobertura, massa e recheioa critériosdo participante. 

 

V – DA COMISSÃO JULGADORA 

Art. 9º. A Comissão Julgadora, composta por membros escolhidos pela Prefeitura Municipal de 

Lavrinhas-SP. 

Art. 10º. Os critérios que a comissão julgadora deverá ter em conta são os seguintes: 

a) Apreciação Geral: estética geral do bolo (aspecto, equilíbrio de cores e formas, decorações, 

desenhos, simetria); 

b) Originalidade: originalidade da apresentação do bolo conforme tema proposto (Lavrinhas e 

seus 141 anos); 

c) Sabor. 

Parágrafo único – Será avaliada a apresentação visual (decoração) e sabor de um bolo, com 

medidas mínimas solicitas. Caso o bolo não atinja o tamanho proposto, este correrá o risco de 

se desclassificar, ou perder pontos na classificação do concurso, cabendo a Comissão Julgadora 

a decisão. 

Art. 11º. Da classificação, fica classificado como vencedor o bolo com maior pontuação 

segundo a comissão julgadora, e a premiação será definida pela organização do concurso em 

questão. 

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.12º. As inscrições implicam a plena aceitação, por parte dos inscritos, do disposto neste 

Regulamento. 

Art.13º. O resultado do Concurso de bolosdos 141 anos de Lavrinhas– 2022será anunciado 

logo em seguida a Comissão Julgadora contabilizar seus votos. 

Art.14º. Os casos omissos no presente Regulamento serão decididos Comissão Organizadora 

do concurso de bolos dos 141 anos de Lavrinhas – 2022. 

Art.15º. Fica eleita, a Comissão Organizadora do concurso de bolos dos 141 anos de Lavrinhas 

– 2022, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Regulamento. 

 

 

Lavrinhas, 14 de junho de 2022. 

 


