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Concurso CHEF FIT6 

 

1. Apresentação 

O “Concurso CHEF FIT6” inicia a 1 de março de 2019 e termina a 31 de maio do mesmo ano. 

Destina-se a eleger 6 CHEF FIT6, através de fotografias de receitas adequadas ao programa de 
perda de peso e 1 SUPER CHEF FIT6, de entre os 6 anteriores. 

Serão atribuídos prémios: a cada CHEF FIT6, 1 etapa do programa à escolha pelo cliente; ao 
SUPER CHEF FIT6, a estadia de 1 noite num hotel de 4 estrelas (a definir pela empresa) em 
regime de pequeno almoço. 

 

2. Objetivos 

O concurso tem por objetivo estimular a criação de receitas para dietas de perda de peso, no 
âmbito do programa de perda de peso FIT6. 

Sendo a obesidade um problema de saúde pública, consideramos de valor todas as atividades 
que estimulem a mudança de hábitos alimentares e que os promovam. 

 

3. Público-alvo 

O “Concurso CHEF FIT6” dirige-se a todos os clientes FIT6 de Portugal continental e ilhas 
(Madeira e Açores), bem como Espanha e respetivas ilhas. 

 

4. Inscrição 

A inscrição efetua-se mediante o envio de um email para apoionutricode@pt.fmworld.com 
com: 

a. Nome completo 
b. Contactos  
c. NIF ou CC 
d. Documento de autorização do uso de fotografia devidamente assinado (em anexo)  
e. Fotografia da receita a concurso 
f. Receita que consta na fotografia, descrita em texto 

 

mailto:apoionutricode@pt.fmworld.com
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Cada edição obriga a uma nova inscrição. 

A mesma pessoa pode concorrer a mais do que uma edição. 

 

5. Avaliação  

A cada edição será anunciado a público um TOP3. Este fica a votação pública, por likes na 
página oficial, durante os 7 dias seguintes. 

O TOP3 é feito por avaliação e votação anónima, através de um júri. 

O júri é constituído por: 

1 nutricionista 

1 membro do departamento de marketing 

1 membro do departamento de design e fotografia 

1 membro da direção 

 

A avaliação é feita mediante uma escala de 0 a 3, em que: 

0= mau 

1= satisfatório 

2= bom 

3= excelente 

 

Os critérios sujeitos a avaliação são: 

- fotografia: qualidade de imagem e plano 

- apresentação/empratamento  

- conteúdo da receita/prato (criatividade e regras do programa) 

 

5. Edições/prazos 

Todas as comunicações de prazos serão efetuadas na rede social oficial do programa 
https://www.facebook.com/FIT6FMWORLDportugalOficial/ 

1ª edição:  

a. receção das candidaturas/inscrições de 1 a 7 de março de 2019 
b. avaliação de júri a 8 de março e anúncio do TOP3  
c. votação de dia 8 de março até dia 15 às 12h. 
d. O vencedor será a fotografia com mais likes às 12h de dia 15 de março. 

 

https://www.facebook.com/FIT6FMWORLDportugalOficial/
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2ª edição:  

a. receção das candidaturas/inscrições de 15 a 21 de março de 2019, às 00h. 
b. avaliação de júri a 22 de março e anúncio do TOP3  
c. votação de dia 22 de março até dia 29 às 12h. 
d. O vencedor será a fotografia com mais likes às 12h de dia 29 de março. 

 

3ª edição:  

a. receção das candidaturas/inscrições de 29 de março a 4 de abril de 2019, às 00h. 
b. avaliação de júri a 5 de abril e anúncio do TOP3  
c. votação de dia 5 de abril até dia 12 às 12h. 
d. O vencedor será a fotografia com mais likes às 12h de dia 12 de abril. 

 

4ª edição:  

a. receção das candidaturas/inscrições de 12 a 18 de abril de 2019, às 00h. 
b. avaliação de júri a 19 de abril e anúncio do TOP3  
c. votação de dia 19 de abril até dia 26, às 12h. 
d. O vencedor será a fotografia com mais likes às 12h de dia 26 de abril. 

 

5ª edição:  

a. receção das candidaturas/inscrições de 26 de abril a 2 de maio de 2019, às 00h. 
b. avaliação de júri a 3 de maio e anúncio do TOP3  
c. votação de dia 3 de maio até dia 10, às 12h. 
d. O vencedor será a fotografia com mais likes às 12h de dia 10 de maio. 

 

6ª edição:  

a. receção das candidaturas/inscrições de 10 a 16 de maio de 2019, às 00h. 
b. avaliação de júri a 17 de maio e anúncio do TOP3  
c. votação de dia 17 de maio até dia 24, às 12h. 
d. O vencedor será a fotografia com mais likes às 12h de dia 24 de maio. 

 

ELEIÇÃO SUPER CHEF FIT6: 

Dia 24 de maio, após ser apurado o CHEF FIT6 da 6ª edição, abrem as votações para o SUPER 
CHEF FIT6, até dia 31 de maio, às 12h. 

O SUPER CHEF FIT6 será eleito pela fotografia com mais likes, às 12h do dia 31 de maio. 

 

6. Anúncio dos vencedores 
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A divulgação dos vencedores será realizada nos prazos acima mencionados, através da página 
https://www.facebook.com/FIT6FMWORLDportugalOficial/ 

 

7. Atribuição de prémios 

Os comtemplados, mediante o descrito acima, serão contactados pela empresa para acordar 
a entrega do prémio. 

a. Para cada edição CHEF FIT6, haverá lugar à entrega de 1 etapa do programa FIT6 à 
escolha do vencedor. 

b. Para o SUPER CHEF FIT6, será anunciado previamente o estabelecimento onde o 
vencedor pode usufruir da oferta. A oferta comtempla 1 noite em hotel de 4 estrelas 
em regime de pequeno almoço. 
 

8. Disposições finais 

A organização reserva o direito de, em qualquer altura, introduzir alterações e 

aditamentos ao presente Regulamento, sem obrigação de prévia comunicação. 

A candidatura implica o conhecimento e aceitação, integral e sem reservas, dos 

termos e condições previstos no presente Regulamento. 

 

9. Contencioso / Resolução de problemas 

Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem como respetivas alterações, serão 
decididos pela entidade organizadora, sem direito a recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

O diretor, 

Jacek Tatar. 

Lisboa, 27 de fevereiro de 2019 

 

                                                                                                                                                                      

https://www.facebook.com/FIT6FMWORLDportugalOficial/
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________________________________ANEXO______________________________________ 

 

 

 

 

 

Documento de autorização do uso de fotografias 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

Portador do CC nº _________________________, válido até ______________; concedo à FM 

World Portugal permissão ilimitada de usar e/ou publicar imagens fotográficas da minha 

autoria, por mim cedidas, quando associadas ao concurso CHEF FIT6/SUPER CHEF FIT6. 

Essas imagens fotográficas serão por mim cedidas, a título gratuito, podem ser usadas para 

fins comerciais e/ou publicitários. Abdico de quaisquer lucros ou remunerações que daí 

advenham. 

O presente documento de autorização foi assinado voluntariamente por mim. 

 

 

 

Assinatura 

 

Data: ____/____/______ 

                                                                                       


