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4º Festival Gastronômico-Sabores de Dourados 
 
 

REGULAMENTO 
 

 

1- Só poderão se inscrever pessoas jurídicas (restaurantes, bares, pizzarias e 

similares) localizados no município de Dourados-MS. 

2- Para se inscrever, o participante deverá preencher o Formulário de Inscrição 

por completo. 

3- Os pratos inscritos deverão conter obrigatoriamente no mínimo (01) um 

ingrediente agroecológico. 

4- Cada estabelecimento deverá escolher ou criar apenas um prato. 

5- O estabelecimento participante deverá comprovar a aquisição do produto 

agroecológico ao organizador, mediante a apresentação de nota ou recibo 

assinado. 

6- As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas do dia 18 a 30 de maio 

de 2016 através do site da Prefeitura (www.dourados.ms.gov.br) ou na 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, nos horários das 

07h30min às 13h30min. 

7- A produção dos alimentos deve estar em conformidade com as normas de 

higiene na manipulação de alimentos, estabelecidas pela Resolução – RDC 

ANVISA nº 216/04. 

8- O evento será realizado no período de 21 de junho a 21 de agosto de 2016. 

9- Cada participante terá seu prato comercializado em seu estabelecimento. 

10- Os estabelecimentos inscritos serão identificados por placas do evento e 

deverão permanecer até o final do evento. 

11-  No ato da inscrição o participante deverá preencher os formulários digitais 

(site da Prefeitura) e enviar até o dia 30 de maio de 2016 ou entregar na 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. 

12- Os funcionários do estabelecimento participante deverão divulgar o evento aos 

clientes. 

13- Aos frequentadores dos estabelecimentos, será fornecido um Passaporte do 

Festival, para o registro do consumo do prato exclusivo preparado para o 
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Festival, confirmado por meio de carimbo personalizado pelos 

estabelecimentos participantes. 

14-  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável oferecerá 

aos primeiros 100 (cem) participantes que completarem o passaporte do 

Festival kit vinho, observando-se, para tanto, os seguintes critérios: 

a) Estarão aptas a receber os brindes personalizados, as primeiras 100 (cem) 

pessoas físicas, portadores do Passaporte do Festival Gastronômico - 

Sabores de Dourados, que consumirem 5 (cinco) pratos diferentes do 

Festival e apresentar o passaporte carimbado, no período de 21 de junho a 

21 de agosto de 2016. 

b) A retirada dos brindes se dará por meio da apresentação do documento 

com foto, apresentação do passaporte sem rasura e com os comprovantes 

de participação. 

c) O local de retirada do brinde será na Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável, localizada na rua Weimar Gonçalves Torres, 1680 

– centro, no horário das 07h30min às 13h30min a partir de 15 de julho de 

2016. 

15-Os estabelecimentos que já participaram das edições anteriores não poderão 

escolher o mesmo prato; 

16-Eventuais dúvidas e outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelo 

endereço eletrônico: festival.gastronomico@dourados.ms.gov.br; 

17- Os casos omissos relativos a este regulamento serão resolvidos pela 

Coordenação do Festival Gastronômico - Sabores de Dourados. 

 

 

Prêmio ao cliente 

Objeto: Viagem com acompanhante para João Pessoa-PB. 

O sorteio da viagem ao cliente será realizado durante a cerimônia de 

encerramento no mês de setembro. 

Para validar o sorteio, os dados da ficha do sorteado deverão estar 

preenchidos corretamente. 

mailto:festival.gastronomico@dourados.ms.gov.br
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A retirada do prêmio deverá ocorrer mediante a entrega do comprovante de 

participação do evento e da apresentação de documento com foto na agência de 

viagem patrocinadora do Festival Gastronômico até 30 (trinta) dias a partir da data 

do sorteio. 

Após a retirada do prêmio, o ganhador deverá realizar a viagem no prazo de 

até 01 (um) ano. 

Caso o sorteado não comparecer na agência de viagem, será realizado um 

novo sorteio. 

 

Outras informações: 

Caso o restaurante queira participar do “Prato destaque do evento”, deve 

postar a foto do seu prato inscrito em sua página no Facebook após o início do 

Festival.  

O prato mais curtido durante o período de 21 de junho a 21 de agosto de 

2016 receberá placa de destaque do 4º Festival Gastronômico Sabores de 

Dourados. 

 

Funcionários: 

 O chef de cozinha do prato mais curtido será premiado; 

 O garçom que atender o cliente sorteado receberá um prêmio. 

 


