#ChefChezMoi
Concurso cultural Aliança Francesa + Le Cordon Bleu
A @aliancafrancesasp e @lecordonbleubrasiloficial desafiam você a preparar um prato-chave da cozinha
francesa! A melhor foto de cada prato ganha, cada uma, uma bolsa integral para o curso de francês!
À vos fourneaux ! #ChefChezMoi
Como participar?
- Assistir aos vídeos no canal IGVT @aliancafrancesasp @lecordonbleubrasiloficial com os Chefs do Le
Cordon Bleu São Paulo executando os pratos “Crêpe Suzette” e “Filet mignon à la moutarde et pommes
rissolées”
- Escolher uma das receitas e executá-la na sua casa (ou o filet, ou o crepe)
- Realizar um vídeo ao vivo, sem edição, mostrando o momento do empratamento do prato (90 segundo
máximo). 1
- Fotografar o prato finalizado
- Preencher a ficha de inscrição no site www.aliancafrancesa.com.br, anexando a foto e o vídeo
- a foto deve ser em formato JPG ou PNG, quadrado ou retrato (vertical), 1280x1280 (mínimo)
- ser o/a verdadeiro/a autor/a da foto e da receita
- fichas incompletas ou fora do prazo estipulado para envio serão ignoradas
- fotos de banco de imagem ou de autoria alheia serão ignoradas
- qualquer candidatura sugerindo fraude ou tentativa de fraude será excluída
Condições de participação
- ser seguidor/a do @aliancafrancesasp e @lecordonbleubrasiloficial
- não podem participar funcionários da Aliança Francesa nem do Le Cordon Bleu São Paulo nem seus
familiares
- o/a candidato/a declara que é autor/a da foto e que executou a receita
- realizar o envio correto e completo como indicado na seção ‘como participar’
- fotos de banco de imagem ou de autoria alheia, bem como fraudes ou tentativa de fraude serão excluídas
sem aviso prévio
Critérios de avaliação
- Um júri composto por membros da AF e do LCB mais um fotógrafo profissional avaliarão as fotos, seguindo
os critérios abaixo:
* a originalidade na receita, no preparo e no uso dos ingredientes
* a montagem artística do prato
* qualidade artística da foto
Prêmios e vencedores
- Serão escolhidas as 5 melhores fotos de cada prato para compor uma exposição on-line nas redes sociais
e/ou outra plataforma/site indicada posteriormente, totalizando 10 fotos
- Os/as 10 selecionados/as concordam através da participação no uso público das imagens e na divulgação
da receita
- Os/as 10 selecionados/as concordam no uso de sua própria imagem para divulgação da exposição e
também na divulgação da receita e modo de preparo através da gravação de vídeos, veiculados nos canais
da AF e LCB, a combinar

Este material não será nem publicado nem usado como critério para a seleção. Ele será utilizado apenas para a
comprovação da execução da receita pelo candidato/a do concurso
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- As melhores fotos de cada prato (1 foto do Crepe Suzette e 1 foto do Filet mignon molho mostarda com
batata rissolée) ganham cada uma 1 bolsa de estudo para 1 módulo do curso de francês na Aliança Francesa
de São Paulo2
Disposições gerais
- O envio da inscrição implica na aceitação completa das condições de participação descritas aqui
- Casos omissos serão deliberados pela organização
- As decisões do júri serão irrecorríveis
- A inexatidão de informações, falsificação, tentativa de fraude, declarações falsas ou irregulares em
quaisquer documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o/a candidato/a, anulando-se todos
os atos da inscrição, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal
- O/a candidato/a autoriza a divulgação e publicação de dados e imagens pessoais para a promoção do
Concurso nos meios de comunicação da AF e do LCB, bem como na imprensa
- No caso de desistência ou falecimento de um dos/as selecionados/as, o/a mesmo/a será substituído/a
pelo/a candidato/a que tiver se classificado/a na posição seguinte

O curso poderá ser de qualquer nível, desde que o/a ganhador/a faça um teste de nível para ser
direcionado/a para a turma adequada. O curso pode ser on-line ou presencial, observando que o presencial
ocorre somente em uma das 5 unidades da AF dentro da cidade de São Paulo. O material didático e
eventuais deslocamentos não estão inclusos. A matrícula deve ser efetuada até 01/12/2020. Após esta data,
o prêmio expira e não poderá mais ser utilizado. O prêmio é pessoal e intransferível. Uma vez realizada a
matrícula, fica vetada a mudança de turma, horário bem como o trancamento do módulo.
2

