
REGULAMENTO CIRCUITO GASTRONÔMICO SABORES REGIONAIS

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO: Núcleo de Turismo da ACIRNE

APOIO: Prefeitura Municipal de Rio Negrinho - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Turismo

DO OBJETIVO

Proporcionar aos munícipes e turistas uma experiência gastronômica com produtos da
região Destinos do Quiriri, formada pelos municípios de Rio Negrinho, São Bento do sul,
Campo Alegre e Corupá, incrementando assim a rentabilidade dos estabelecimentos
participantes, durante o período de pandemia, promovendo o comércio local.

DA DATA  E LOCAL

O Circuito Gastronômico Sabores Regionais acontecerá aos sábados com lançamento no
dia 24/04/2021 e se estenderá até dia 15/11/2021.

Durante este período serão trabalhadas temáticas para o circuito, diversificando assim os
produtos e também a experiência do cliente.

A primeira etapa terá 9 sábados e as demais serão definidas no decorrer do ano.

Os pratos serão consumidos nos estabelecimentos participantes mas também com a opção
de delivery.

DA INSCRIÇÃO E DOS PARTICIPANTES

Os interessados em participar do Circuito Gastronômico Sabores Regionais deverão
preencher o formulário de inscrição através do link https://forms.gle/Q4438sKFhgrrSGFz5
disponível no site da Associação Empresarial de Rio Negrinho.

Somente serão aceitas inscrições de CNPJ com Alvará Sanitário e do Corpo de Bombeiros
dentro da validade.

As vagas são gratuitas e limitadas a 15 estabelecimentos seguindo a ordem de chegada
das inscrições.

O prazo para inscrição é até o dia 07/04/2021 às 16h.

https://forms.gle/Q4438sKFhgrrSGFz5


O circuito não tem caráter de concurso e sim de interatividade, sinergia e lucratividade para
todos, não só do ponto de vista econômico, mas social, cultural e turístico oportunizando
mais uma forma de desenvolvimento sustentável para a cidade.

DA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRATOS

Cada estabelecimento escolherá o prato que quer servir, usando ingredientes da região
Destinos do Quiriri, evidenciando assim a sua especialidade.

Alguns exemplos de produtos da região: embutidos, carne de ovelha, banana da Região de
Corupá, etc.

Os valores a serem praticados devem ficar entre R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa
centavos)  e R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos).

DA OPÇÃO DE DELIVERY

O parceiro oficial do Circuito Gastronômico Sabores Regionais é o APP Pedidos 10 que não
cobrará comissionamento sobre as vendas feitas pelo aplicativo, em contrapartida o
estabelecimento inscrito no circuito se compromete em aderir à plataforma de entrega
enquanto durar esta fase de 9 sábados.

A adesão ao aplicativo, para aqueles estabelecimentos que ainda não trabalham com a
plataforma, se restringe ao prato do Circuito.

A entrega do delivery deverá ser gratuita para o Circuito Gastronômico Sabores Regionais.

DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO

O estabelecimento inscrito se compromete a participar desta fase do circuito, de 9 sábados,
até o final. Podendo desistir da participação para as próximas fases, devendo para isso
comunicar por escrito à organização do evento.

DOS DIREITOS DA ORGANIZAÇÃO

A organização se reserva ao direito de alterar qualquer item deste regulamento, de acordo
com a conveniência ou por força maior, comunicando sempre aos participantes tais
alterações.

DAS RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO

Divulgar o evento;



Disponibilizar formulário de inscrição;

DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES

Seguir as datas presentes neste regulamento;
Atender todas as exigências da Vigilância Sanitária, sob pena de auto de infração;

DISPOSIÇÕES FINAIS

Casos não previstos neste Regulamento serão discutidos e decididos pela organização do
circuito.

CONTATO

Telefone: 3644 2131 (whatsapp)
Email: consultor@acirne.org.br

mailto:consultor@acirne.org.br

