Regulamento “Cozinha ao Vivo”

Introdução
Este espaço tem por objectivos a promoção e degustação de produtos
alimentares de expositores participantes no Salão Prazer de Provar, que se realiza no
âmbito da Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo, assim como dar a
conhecer novos produtos, promovendo o contacto entre produtor e consumidor.

Condições de participação
A organização deste espaço é da responsabilidade do CNEMA, estando as
acções a cargo exclusivamente de expositores presentes no Salão Prazer de Provar.
As acções deverão ser comunicadas à organização até dia 10 de Maio, indicando o
nome das mesmas e a entidade promotora.
O CNEMA disponibiliza um conjunto de equipamentos e acessórios para a
preparação e degustação dos produtos, assim como, o apoio logístico na realização
das acções. Ficam a cargo do promotor os géneros alimentares para a respectiva
promoção e o profissional que fará a sua apresentação.
Cada acção deverá ter uma duração máxima de 45 minutos, estando previsto
intervalos de 45 minutos entre cada uma delas para preparação do espaço, sendo que
decorrerão 6 acções por dia.
À organização reserva-se o direito de seleccionar as acções propostas, sempre
que as mesmas não se enquadrem no âmbito do espaço.

Participantes (público)
Nas acções dinamizadas podem participar todos os interessados, quer através
de inscrição prévia no balcão de informações da FNA/FR, quer através de convite da
entidade promotora, que deverá também efectuar as reservas de lugares junto da
organização, até ao primeiro dia da Feira. A participação do público é gratuita, estando
sujeita à capacidade máxima de lugares disponíveis.

Divulgação

Para estas acções será elaborado um folheto específico onde constam as
acções a realizar, com informação de dia e hora, o qual será distribuído pelos diversos
meios de comunicação social, assim como ao público da Feira. O referido programa
será ainda divulgado no som geral da FNA/FR e através de todo os meios disponíveis
para o efeito.

