Regulamento
1º Concurso Santista de Pizza Amadora “MEU NOME VIROU PIZZA KIDS”

Informações Gerais:
- Primeira edição do concurso santista de pizza amadora “MEU NOME VIROU PIZZA KIDS”.
- Inscrições gratuitas e abertas de 06 a 29/09/2019; - Concurso destinado as crianças de 08 a
14 anos amantes da Gastronomia; número limitado de inscritos em 50 participantes.
- Cada participante poderá inscrever uma única receita, onde todos irão participar da etapa
semifinal.
A semifinal será dividida em cinco datas: dias 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro de 2019. As 50
receitas serão avaliadas por um júri técnico.
A classificação dos 10 finalistas para a grande final será com as duas maiores notas em cada
dia, sendo a soma da nota do Júri (peso 9,5) e mais 0,5 ponto na nota para as cinco receitas
mais votadas em nosso Instagram (conforme instrução do post nos dias anteriores a
apresentação).
- O participante que não comparecer será automaticamente desclassificado.
- A empresa KOKIMBOS PIZZAS & PICANHA, por meio de seus apoiadores, fornecerá todos os
ingredientes necessários para a elaboração da receita.
- A Comissão Julgadora será composta por Personalidades Santistas.

Artigo 1. Do Concurso:
Em setembro de 2019 a KOKIMBOS PIZZAS & PICANHA promoverá a 1º edição do Concurso
Santista de Pizza “MEU NOME VIROU PIZZA KIDS”, destinada a todas as crianças nascidas de
2005 a 2011, apaixonadas por pizza e gastronomia.
O concurso será dividido em duas etapas:
A primeira será a fase onde todos os 50 inscritos irão se apresentar fazendo suas pizzas, de
onde sairão as 10 receitas que participarão da fase final no dia 10 de novembro de 2019.
Esta primeira fase ocorrerá nas dependências da Kokimbos Boqueirão (Rua da Paz, 61), nos
dias 2, 9, 16, 23 e 30/10/2019 (dez receitas por dia), com início às 19h, devendo cada
participante comparecer 30 (trinta) minutos antes do início da semifinal para ser sorteada a
ordem de apresentação da preparação, e para o devido reconhecimento do local da prova.
Nessa fase cada participante irá preparar a sua própria receita. As duas maiores notas de cada
etapa estarão classificadas para grande final.

A segunda fase - Os finalistas competirão no dia 10 de novembro de 2019 na frente de três
jurados, onde apenas os dois primeiros poderão colocar o seu nome ou sobrenome na pizza
que ficará no cardápio Kids da KOKIMBOS pelo período mínimo de 6 (seis) meses ou até
quando os organizadores acharem necessário. Se já houver alguma pizza com o mesmo nome
do participante ele poderá escolher outro nome.
Artigo 2. Das inscrições:
- O participante deverá se inscrever com os dados da criança e do responsável legal até as
23h59min do dia 29/09/2019 ou enquanto durarem as vagas, ela deverá ser feita pela Internet
em nosso site www.kokimbos.com
- “Cada participante fará sua inscrição com apenas uma única receita”, lembrando que os
produtos como molho, massa da pizza (já pré-assada) e azeitonas pretas sem caroço já
constam como ingredientes da receita, todos os 5 (cinco) demais insumos serão escolhidos
pelo participante em uma lista pré-definida pela organização. O participante poderá indicar
apenas 1 (um) insumo que não consta na lista. Todos os insumos serão fornecidos pela
empresa KOKIMBOS na quantidade necessária por participante.
- As 50 receitas inscritas para semifinal serão notificadas através de edital de convocação, por
e-mail ou telefone, no dia 30/10/2019. Nesta data já serão notificados em qual data irão se
apresentar.
– Se em alguma receita selecionada o participante não puder comparecer, ela será
desclassificada de imediato.
– Após a apresentação, o resultado das duas maiores notas será divulgado no dia 02 de
novembro de 2019, onde iremos apurar as notas do júri junto com a votação no post em nosso
Instagram. Após os cinco dias classificatórios, teremos todos os 10 finalistas classificados sendo
dois por dia. Após a confirmação dos dez finalistas esta lista será divulgada em nossas redes
sociais.
Artigo 3. Da elaboração:
- A criança contará com um auxiliar profissional oferecido pela KOKIMBOS, onde ele poderá
auxiliar nos pré-preparos dos alimentos como: cortar, descascar, moer e também assar a pizza
no forno. Todas as pizzas serão do tamanho brotinho e deverão ser integralmente preparadas
dentro de 20 (vinte) minutos na frente dos jurados. Será permitida a higienização e separação
dos utensílios e alimentos, 20 (vinte) minutos antes do início das produções.
Semifinais (dias 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro de 2019). O participante deverá elaborar 1 (uma)
pizza brotinho, sendo cortada em 4 (quatro) pedaços: 3 (três) pedaços destinados aos jurados
que irão avaliar e dar uma nota técnica com valor até 9,5, sua elaboração será fotografada
onde será feito um post oficial e publicado no Instagram da @Kokimbos a partir do dia
seguinte da apresentação. As cinco mais votadas de cada dia ganharão mais 0,5 ponto em sua
nota final, a votação será válida até as 23:59 do dia 31 de outubro de 2019. Após a elaboração,
um garçom da KOKIMBOS irá acompanhar o participante e apresentará a pizza aos jurados,
sendo servida logo em seguida.

Final (dia 10 de novembro de 2019). - O participante deverá elaborar 1 (uma) pizza brotinho,
sendo cortada em 4 (quatro) pedaços: 3 (sete) pedaços destinados aos jurados e 1 (um) para
fotos e exposição. Após a elaboração um garçom da KOKIMBOS irá acompanhar o participante
e apresentará a pizza aos jurados, sendo servida logo em seguida. A Pizzaria disponibilizará
1(um) forno, 1 (uma) cuba para lavagem e 3 (três) bancadas de apoio, pá de pizza, formas,
espátulas e demais utensílios necessários para uma boa apresentação.
Artigo 4. Organização:
Todas eventuais dúvidas dos participantes serão esclarecidas em reunião a ser realizada nas
datas de apresentação, às 18h na Kokimbos (Rua da Paz, 61) para as semifinais e no dia 10 de
novembro de 2019, no Espaço Plataforma (Ilha Porchat), às 11:30h, para a grande final. Os
postos de trabalho do concurso, e a ordem de entrada e apresentação, de cada candidato
serão definidos por meio de sorteio a ser realizado na hora, na presença da comissão
organizadora e dos participantes, sendo:
•

Inscrições: 06 de setembro a 29 de setembro de 2019 ou até completar as 50 vagas.

• Dia 30/09/2019 – convocação dos 50 semifinalistas já com as datas divididas entre os dez
participantes de cada data.
Datas: 02, 09, 16, 23 e 30/10/2019.
• Dias 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro na Kokimbos Boqueirão, às 18h30, iremos sortear a
ordem de preparo de suas receitas, com início das preparações às 19h. Todos participantes
terão 20 minutos para o preparo de suas pizzas. Todos os ingredientes necessários para o
preparo será de responsabilidade da Kokimbos. Todos participantes irão ganhar avental e
chapéu e faremos fotos oficiais nestas datas, assim como transmissão ao vivo em nossas redes.
• Dia seguinte de cada apresentação teremos um post oficial da data, onde iremos computar
os votos nos comentários, podendo somar mais meio ponto em sua nota final, as cinco
receitas mais votadas irão receber meio ponto. Os votos serão válidos até as 23:59 do dia 31
de outubro de 2019.
• Dia 02/11/2019 será feito o anúncio das dez receitas que irão participar da grande final. A
convocação será feita por e-mail e telefone.
• Dia 03/11/2019 será feita a divulgação oficial dos finalistas em nossa página.
• Dia 10/11/2019 será feita a grande final no Espaço Plataforma, localizado na Ilha Porchat,
São Vicente/SP. Os finalistas deverão chegar às 11:30h, quando será feito o sorteio da ordem
das apresentações, que se iniciam às 12h.
Artigo 5. Traje exigido: O uniforme deverá ser: calçado fechado e cabelo preso; o tok (chapéu
de pizzaiolo) e o avental serão fornecidos pela comissão organizadora do concurso.
Artigo 6. Da Classificação e pontuação:
Os critérios para classificação dos 10 finalistas serão:

Os dois primeiros em cada data de apresentação. (cinco datas)
Para a classificação na final teremos as duas maiores notas, dívidas em duas fases:
•
•

Nota do Júri na semifinal (zero a 9,5) pontos.
As cinco receitas mais votadas irão ganhar 0,5 ponto na nota final. O post será colocado
no ar no Instagram da @Kokimbos no dia seguinte da apresentação e os votos serão
válidos até as 23h:59min do dia 31 de outubro 2019.

As 10 receitas classificadas para a Final no dia 10 de novembro de 2019.
Fase Final - Os critérios para a pontuação da fase final serão atribuídos da seguinte forma:
Aroma = 10 pontos, Sabor = 10 pontos, Preparo = 10 pontos, Apresentação = 10 pontos e
Originalidade = 10 pontos, totalizando 50 pontos.
Os pontos serão divididos de 0,25 em 0,25 pontos e teremos a média aritmética de todos os
pontos e jurados, dando uma nota de 5 a 10. Em caso de empate, elimina-se a maior e a
menor nota dos empatados.
Artigo 7. Do júri:
O júri será composto por até 3(Três) pessoas especialmente convidadas pela comissão
organizadora.
Artigo 8. Endereços para informações e inscrições:
KOKIMBOS PONTA DA PRAIA (loja I) Av. dos Bancários, 64 – Ponta da Praia. CEP 11030-300 Santos-SP. Fone: (13) 3227-9969.
KOKIMBOS BOQUEIRÃO (loja II) Rua da Paz, 61 – Boqueirão. CEP 11045-520 - Santos-SP. Fone:
(13) 3284-7020. Site: www.kokimbos.com.br . E-mail: felipe@kokimbos.com.br . Fone horário
comercial: (13) 99735-5331.
Artigo 9. Da premiação:
O concurso premiará os 10 finalistas com um chapéu de Pizzaiolo, um Avental e um vale Pizza
e outros brindes disponibilizados pelos apoiadores, e para os dois primeiros colocados teremos
troféus, colocação do nome da pizza no cardápio da KOKIMBOS KIDS pelo período mínimo de 6
meses e premiação a seguir:
- 1º Lugar – 1 ano de pizza Kids ou sobremesa (24 vales pizza) + Brinde dos
patrocinadores.
- 2º Lugar – 6 meses de pizza Kids ou sobremesa (12 vales pizza) + Brinde dos
patrocinadores.
- 3º Lugar – 3 meses de pizza kids ou sobremesa (6 vales pizza) + Brinde dos
patrocinadores.

Ao final do concurso, no dia 10/11/2019, será feita a foto oficial com todos os participantes.

Artigo 10: A KOKIMBOS PIZZAS & PICANHA e a COMISSÃO ORGANIZADORA reservam-se o
direito de modificar, alterar ou suprimir este regulamento de modo a assegurar o bom
andamento do concurso. E reserva-se também ao direito de anular e cancelar o concurso em
caso de força maior, não incidindo neste caso qualquer ônus.
Artigo 11: Toda exploração comercial da imagem do concurso, com fins publicitários, por
fornecedores, patrocinadores ou terceiros deverá ser permitida com assentimento da
organização da KOKIMBOS PIZZAS & PICANHA. Os candidatos deverão ceder sua imagem no
evento e os direitos de sua exploração comercial. Durante toda competição, os candidatos do
concurso deverão permanecer à disposição dos organizadores e devem, necessariamente,
participar da cerimônia de encerramento. Os candidatos concordam em ceder a título gratuito
as receitas apresentadas à KOKIMBOS PIZZAS & PICANHA.
Artigo 12: No caso de pendência, o Foro da cidade de Santos será eleito para diminuir
quaisquer dúvidas oriundas do regulamento.
Artigo 13: O candidato, no ato da inscrição, declara aceitar todas às clausulas constantes neste
regulamento.

