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REGULAMENTO “CHEF YOUNG LIVING” 
 
Seja um Chef Young Living! 
Qual é a sua receita favorita que une pessoas?  
Seja um dos escolhidos para fazer parte da 2ª edição do e-book da Young Living e ganhe um avental 
exclusivo Chef Young Living. Basta estar entre as melhores receitas! 
Já pra cozinha? 
 
MAIS DETALHES: 
Qual é a sua receita favorita que une pessoas e te faz recordar de momentos especiais?  
Já pensou em preparar essa receita com os óleos essenciais da Linha Vitality? Então, o nosso 
convite é já pra cozinha! Faça a sua receita e conte pra gente qual recordação que ela te traz. 
Viva uma nova experiência e transforme o seu prato e a rotina da sua cozinha! 
 
COMO VAI FUNCIONAR? 
Prepare a sua receita na sua casa, coloque-a num prato bem bonito e decore-a como desejar. 
Depois de pronta tire uma foto e nos envie por e-mail com a receita. E lembre-se de enviar uma 
breve frase contando o que a receita traz de memórias para você, com o documento de autorização 
de uso de imagem preenchido e a foto tirada. Pronto! 
 
REGRAS: 
Data de início: 10/08/2020 
Data de término: 31/10/2020 
Data de divulgação das receitas escolhidas: 27/11/2020 
 

 Vale apenas uma receita por pessoa. 
 O uso dos óleos essenciais da linha Vitality na receita não é obrigatório, mas o seu uso na 

receita será considerado como um diferencial.  
 Toda receita deve conter: 

o Modo de preparo com ingredientes com o nome da sua receita, quantidades de cada 
ingrediente e de gotas de cada óleo Vitality, se utilizado.  

o Uma foto do prato montado (posição horizontal, de 128x128 pixels com alta 
qualidade). 

o O documento de autorização do uso de imagem assinado e scaneado, que está no 
final deste documento. 

o Uma frase contando a recordação que a receita te traz. A frase deve conter até 130 
caracteres, com espaços. 

o Todos os documentos devem ser enviados para o e-mail 
comunicacaobr@youngliving.com 

o Veja um exemplo de receita a seguir. 
 A receita do prato deve ser real e viável 
 Todas as receitas serão avaliadas por especialistas.   
 Poste na sua rede social a foto da sua receita com #chefyoungliving e #oessencialévocê 

#Jápracozinha 
 Só poderá participar aquele que enviar todas as informações solicitadas. 

 
GANHADORES E RECOMPENSAS: 

 As 30 melhores receitas estarão na 2ª edição do e-book de receitas Young Living e ganharão 
um avental Chef Time Young Living. 
 

QUANDO O PARTICIPANTE RECEBERÁ O AVENTAL? 
 O início da entrega será a partir da data de divulgação dos ganhadores. A Young living 

manterá o participante informado sobre a data de entrega do avental. Uma vez que ele será 
enviado pelo correio, pode haver diferença no tempo da entrega. Em caso de dúvidas, entrar 
em contato pelo e-mail comunicacaobr@youngliving.com.  
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EXEMPLO DE RECEITA 
 

SALADA DE FUSILI  
 

 
 

A RECORDAÇÃO QUE A RECEITA ME TRAZ:  
Essa receita me lembra o almoço de família na casa da minha avó, com toda a família 
reunida. 
 
MAIONESE CASEIRA  
INGREDIENTES: 
 1 ovo  
 1 colher (sopa) de vinagre  
 1 colher (café) de mostarda  
 1 gota do óleo essencial Black Pepper Vitality  
 uma pitada de sal 
 9 gotas do óleo essencial Lemon Vitality  
 
MODO DE PREPARO: 
Bata tudo no mixer e acrescente os óleos até dar o ponto.  
 
SALADA DE FUSILLI  
INGREDIENTES: 

 150g de peito de frango  
 6 gotas de óleo essencial Nutmeg Vitality 
 100g de brócolis 
 80g de ervilhas frescas 
 100g de milho  
 50g de cenoura ralada 
 30g de alcaparras 
 100g de ricota 
 70g de azeitonas 
 50g de cebola picada 
 100g de tomate certeja 
 Salsinha picada a gosto 
 Sal a gosto 
 5 gotas de óleo essencial Oregano Vitality 
 400g de macarrão cozido  

 
MODO DE PREPARO: 
Cozinhe o frango em água com as gotas de Nutmeg Vitality e desfie.  
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Misture o frango desfiado aos seguintes ingredientes: brócolis, ervilhas frescas, milho, 
cenoura ralada, alcaparras, ricota, azeitonas, cebola picada, tomate cereja, salsinha picada 
a gosto, sal a gosto e as gotas de Oregano Vitality.  
Misture tudo muito bem.  
Acrescente o macarrão cozido e a maionese caseira.  
Aí é só colocar na geladeira para dar aquela refrescância bem gostosa!  

  



 

 
 Haddock Lobo, 1583 São  Paulo, SP – Brasil |     Tel: 0800 878 4050 |     YoungLiving.com.br  

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
YOUNG LIVING BRASIL LTDA 

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 
 
LICENCIADO: YOUNG LIVING BRASIL LTDA., sociedade  limitada,  inscrita no CNPJ/MF nº 32.431.541/0001‐60, 
sediada na Rua Haddock Lobo, nº 1583, Cerqueira Cesar, cidade de São Paulo, estado de São Paulo ‐ CEP 01414‐
003, por sua representante legal Sra. Carla de Almeida Faria Di Marco, brasileira, administradora de empresas, 
casada, portadora do RG nº. 11.781.461,  inscrita perante o CPF/MF sob o nº 055.497.828‐80, com endereço 
comercial a Rua Haddock Lobo, nº 1583, bairro Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo ‐ 
CEP 01414‐003 (“LICENCIADO”);  
 
LICENCIANTE:  _____________________________________(Nome  do  Contratado),  __________________ 
(Nacionalidade),  ______________________(Estado  Civil),  ____________________(Profissão),  Carteira  de 
Identidade  nº  ________________,  CPF  nº  __________________,  residente  e  domiciliado  na  Rua 
_______________________________________,  nº  _____,  bairro  __________,  CEP  __________,  Cidade 
________________, no Estado ___________________ (“LICENCIANTE”);  
 
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Licença de Uso de Imagem, 
que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.  
Inicialmente  
 
Considerando que o LICENCIADO deseja que o(a) LICENCIANTE participe do concurso cultural ““CHEF YOUNG 
LIVING””, e que, para  tanto, o(a)  LICENCIANTE deverá apresentar uma  receita  culinária, uma  foto do prato 
preparado por ele e uma frase pessoal, nos termos do regulamento do concurso cultural – que integra o presente 
‐, durante a vigência deste instrumento o(a) LICENCIANTE aceita e mutualmente acordam o seguinte “Contrato 
de Autorização de Uso de Imagem” (“CONTRATO”), sujeito aos termos e condições estabelecidas abaixo:  
 
Contrato  
 
Cláusula 1ª: O presente CONTRATO tem como objeto a autorização, mediante licença, do uso de: (a) uma receita 
culinária elaborada pelo(a) LICENCIANTE; (b) uma foto do prato preparado pelo(a) LICENCIANTE; e, (c) uma frase 
pessoal elaborada pelo(a) LICENCIANTE, nos termos do regulamento do concurso cultural.  
Parágrafo primeiro: O(A) LICENCIANTE declara ser o(a) único detentor de todos os direitos patrimoniais e morais 
referentes às imagens cuja licença de uso é objeto do presente CONTRATO.  
Parágrafo segundo: A  licença concedida neste CONTRATO abrange somente o uso especificado nas cláusulas 
seguintes.  
 
Cláusula 2ª: O direito de uso  licenciado neste CONTRATO  consiste  em:  (a) uma  receita  culinária elaborada 
pelo(a) LICENCIANTE; (b) uma foto do prato preparado pelo(a) LICENCIANTE; e, (c) uma frase pessoal elaborada 
pelo(a) LICENCIANTE, nos termos do regulamento do concur so cultural.  
 
Cláusula 3ª: A presente licença autoriza o LICENCIADO a utilizar aquele direito de uso previsto na Cláusula “2ª” 
por todo o território nacional e internacional.  
 
Cláusula 4ª: Esta licença terá vigência por prazo indeterminado, contado a partir da data de assinatura.  
 
Cláusula  5ª: O  LICENCIADO  tem  somente  o  direito  do  uso  da  LICENCIANTE  nos moldes  explicitados  neste 
CONTRATO, não possuindo o direito de ceder ou vendê‐las a terceiros.  
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Parágrafo único: O LICENCIADO não se responsabiliza pelo uso indevido das imagens, cuja licença é objeto do 
presente  instrumento,  captadas  por  terceiros  em  exibições  e/ou  reproduções  ocorridas  de  acordo  com  as 
especificações estabelecidas neste CONTRATO.  
 
Cláusula 6ª: As partes declaram que este contrato está em conformidade com a Lei nº. 13.709, de 14 de agosto 
de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), e que cada parte cumprirá as disposições e obrigações impostas a 
elas em decorrência das normas e legislação de privacidade de dados aplicáveis.  
 
Cláusula  7ª: O  direito  de  uso  previsto  na  Cláusula  “2ª”  pelo  LICENCIANTE  será  de  utilização  exclusiva  do 
LICENCIADO, a quem competirá o direito de tomar as medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis para impedir 
a utilização da imagem por terceiros.  
 
Cláusula 8ª: O contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, condicionado a prévia comunicação 
de, no mínimo, 30 (trinta) dias.  
 
Cláusula 9ª: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, será competente o foro da comarca 
de São Paulo – SP.  
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente 
com 2 (duas) testemunhas.  
 
 
 
_________________,____ de _______________ de 2020.  
 
 
 
 

 
__________________________________ 

YOUNG LIVING BRASIL LTDA. 
CNPJ 32.431.541/0001‐60 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
 

(____________________________) 
PARTICIPANTE 

CPF Nº ____________________ 
 
 
 

Testemunhas:  
 
 
1._________________________  
Nome:  
CPF/MF:  
 
 
 
2._________________________  
Nome:  
CPF/MF: 


