1º CONCURSO DE MULHERES CERVEJEIRAS
Inscrições gratuitas

CRONOGRAMA

Preenchimento do formulário de inscrição: de 27/09 a 20/11
Entrega da amostra: de 13/11 a 20/11
Avaliações: 23/11
Cerimônia de premiação: 26/11

PREMIAÇÃO

1º lugar
Produção de mil litros da receita, que receberá o nome da ganhadora e será
comercializada, com direito a uma bolacha própria, no brewpub da Casa
Camolese;
Cem litros da produção da cerveja vencedora;
Um jantar na Camolese, com direito a show no Clube Manouche, no subsolo
do restaurante.
2º lugar
Um jantar na Camolese, com direito a show no Manouche.
3º lugar
Um jantar na Camolese.

CRITÉRIOS DA
PARTICIPAÇÃO

I. As participantes, mulheres com idades a partir de 18 anos, precisam
residir no Estado do Rio de Janeiro.
II. A produção da cerveja precisa ser caseira, não comercial.

III. Os estilos avaliados serão: Trappist Single, Belgian Pale Ale, Catharina
Sour, Vienna Lager ou Kölsch.
IV. Amostras: a participante precisa entregar, entre 13/11 e 20/11, pelo
menos 1 litro da cerveja que deseja inscrever no concurso, acondicionada
em garrafas de 300, 500 ou 600 mililitros. Endereço para o qual a amostra
deve ser enviada: Cervejaria Camolese – Rua Jardim Botânico, 983 – Jardim
Botânico, Rio de Janeiro.
V. Identificação nas garrafas: as garrafas não podem conter quaisquer
informações comerciais, devendo trazer apenas uma etiqueta com nome da
cervejeira, estilo e ABV.
VI. A cerveja vencedora, a partir de dezembro, será comercializada com o
nome de sua criadora na Cervejaria Camolese. A ganhadora do concurso
deverá, portanto, ceder os direitos de uso de nome e imagem para a Casa
Camolese, que poderá levar a cabo ações de comunicação voltadas para a
divulgação do produto.
VII. A vencedora também deverá disponibilizar a receita à Cervejaria
Camolese.

DÚVIDAS

Dúvidas devem ser enviadas para o email:
concursomulherescervejeiras@casacamolese.com.br

Organização Casa Camolese e Leonardo Botto

