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Regulamento
1. DO CONCURSO
1.1. Este concurso é realizado pela Casa OLEC Insumos para Cerveja Ltda, localizada na Rua Raimundo Corrêia, 210, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita sobre o CNPJ
17.888.469/0001-01.
1.2. Este é um concurso nacional, denominado Concurso Casa OLEC 4 Anos que tem como objetivo promover a cultura cervejeira e eleger a melhor cerveja caseira para comemorar o aniversário de 4 anos de mercado da empresa.
2. QUEM PODE PARTICIPAR
2.1. Poderão participar do Concurso Casa OLEC 4 Anos os(as) cervejeiros(as) caseiros, maiores de
18 anos que sejam residentes e domiciliados no Brasil, cuja produção não possua características comerciais e cuja cerveja seja produzida em equipamentos caseiros.
2.1. Sócios e funcionários da Casa OLEC e suas filiais, das empresas envolvidas na organização do
concurso e patrocinadoras e seus familiares bem como cervejeiros profissionais estão impedidos de participar.
3. INSCRIÇÃO
3.1. Todo processo de inscrição deve ser efetuado por meio do hotsite
www.concursocasaolec.com.br a partir do dia 22/09/2017.
3.2. Serão aceitas apenas 1 (uma) inscrição por CPF cadastrado, não podendo o(a) cervejeiro(a) se
utilizar de inscrições alheias para envio de sua cerveja.
3.3. O número de inscrição de cada participante será o número da fatura recebida por email após a
confirmação do pagamento da inscrição. Vide exemplo abaixo:
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3.4. Caso seja constatado que um cervejeiro está enviando amostras por meio de mais de um cpf ele
será eliminado deste concurso.
3.5. O valor da taxa de inscrição é de R$25,00 (vinte e cinco reais) e o pagamento deverá ser feito unicamente através do hotsite do concurso, por meio de cartão de crédito.
3.6. Somente serão considerados inscritos os participantes que efetuarem o pagamento da taxa de
inscrição e preencherem corretamente todos os campos do formulário de inscrição no hotsite do
concurso. Um e-mail contendo a confirmação será enviado a cada participante.
3.7. O número de inscrições para o Concurso Casa OLEC 4 Anos é limitado a 250 (duzentos e cinquenta) participantes.

4. DATAS E PRAZOS
A partir de 22/09/2017

Início das inscrições no hotsite do concurso

De 27/11/2017 a 07/12/2017

Período de recebimento das amostras

09/12/2017

Julgamento

A partir de 11/12/2017

Divulgação dos 5 (cinco) finalistas

16/12/2017

Festa de comemoração e divulgação do vencedor(a)

5. ESTILO DE CERVEJA
5.1. O estilo escolhido para o Concurso Casa OLEC 4 anos foi o 23A. Berliner Weisse, descrito no
guia de estilos BJCP 2015. Além de uma Berliner Weisse tradicional o participante poderá
optar por adicionar qualquer ingrediente ou técnica extra a sua receita, nesse caso a
cerveja irá se enquadrar em uma categoria, criada para fins deste concurso, que engloba os estilos 28 à 34 (Specialty Type Beer) do BJCP 2015. Caso opte por adicionar qualquer ingrediente ou técnica inovadora à sua receita o participante deve
mencionar os ingredientes e/ou técnicas utilizados, para que os juízes saibam o que esperar.
Lembrando que o estilo base continua sendo, obrigatoriamente, o de uma Berliner Weisse.
O guia de estilos BJCP 2015 está disponível nos links: http://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf e http://www.acervamineira.com.br/2016/06/bjcp-2015-em-portugues-nao-oficial.
5.2. As amostras das cervejas serão avaliadas com base nos seguintes critérios: (i) aparência, (ii)
aroma, (iii) sabor, (iv) sensação na boca e (v) fidelidade aos critérios propostos pela organização do concurso.
5.3.  Todos participantes receberão a ficha de avaliação da cerveja inscrita.
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6. PREMIAÇÃO
6.1. Serão premiados os 3 primeiros lugares.
6.2. O resultado final será anunciado na festa de comemoração do aniversário da Casa OLEC, no
dia 16 de dezembro de 2017.
6.3.  1º Lugar: 1(uma) Cigarra Elétrica 25L, uma viagem com todas as despesas pagas para a Agrária, mais 1 (um) kit de cervejas especiais.
2ª Lugar: 1 (um) vale compras no valor de R$800,00 (oitocentos reais) na Casa OLEC, mais 1
(um) kit de cervejas especiais.
3º Lugar: 1 (um) vale compras no valor de R$500,00 (quinhentos reais) na Casa OLEC, mais 1
(um) kit de cervejas especiais.
7. ENVIO DE AMOSTRAS
7.1. Todas as amostras deverão ser enviadas para o endereço:
Casa OLEC
Rua Raimundo Corrêia, 210 - Bairro São Pedro
Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP 30330-090
7.2. Serão aceitas apenas garrafas de vidro na cor âmbar de 600ml com fechamento de tampinhas
metálicas sem qualquer rótulo ou inscrição.
7.3. As garrafas enviadas deverão estar limpas, sem inscrições, marcas ou logotipos de cervejarias em rótulos ou gravadas na própria garrafa. A única informação contida na garrafa será o
rótulo de inscrição fornecido pela organização (Anexo II deste regulamento), que deverá estar
devidamente anexado cumprindo as instruções de identificação a seguir: https://www.bjcp.
org/intl/Bottle-PT.pdf .
7.4. As garrafas deverão ser identificadas da seguinte forma: envolva o rótulo de inscrição em
cada garrafa e o fixe com um elástico. Não é permitido colar o rótulo na garrafa.
7.5.  As garrafas devem estar embaladas em caixa de papelão grosso e resistente. Cuide para que
as mesmas não colidam entre si e certifique-se que foram bem tampadas.
7.6. Cada participante deverá enviar 4 (quatro) garrafas de cerveja de 600ml cada.
7.7. Serão desclassificados todos os participantes cujas amostras enviadas não respeitem este
regulamento.
7.8. Todas amostras enviadas serão mantidas refrigeradas, não serão feitos manejos para manter
as cervejas recebidas fora da câmara de refrigeração.

8. TITULARIDADE DA RECEITA
8.1. Os participantes assumem plena e exclusiva responsabilidade pela originalidade, ineditismo
e titularidade da receita e da amostra da cerveja, incluindo, sem limitação, responsabilidade
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por eventuais violações a direitos de terceiros, não se limitando a deveres de segredo industrial, direitos referentes à propriedade industrial e/ou a quaisquer outros bens juridicamente
protegidos, eximindo a organização de qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos,
aspectos, direitos e/ou situações.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A organização do concurso se reserva ao direito de excluir qualquer participante em caso de
desrespeito ao regulamento do concurso.
9.2. A participação no Concurso Casa OLEC 4 Anos implica a concordância com todas as regras
deste regulamento.
9.3. Casos omissos serão resolvidos pela direção do concurso.

Patrocínio
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Anexo II
Rótulo para garrafa
Um rótulo para cada garrafa, usar o verso do rótulo para descrição se necessário.

Nome:

Nome:

Número da inscrição:

Número da inscrição:

Estilo:

Estilo:

23A. Berliner Weisse

23A. Berliner Weisse

28 à 34. Specialty Type Beer (descreva)

28 à 34. Specialty Type Beer (descreva)

Nome:

Nome:

Número da inscrição:

Número da inscrição:

Estilo:

Estilo:

23A. Berliner Weisse

23A. Berliner Weisse

28 à 34. Specialty Type Beer (descreva)

28 à 34. Specialty Type Beer (descreva)
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