SOARTE – SOCIEDADE DOS ARTISTAS
DE TERESOPOLIS.

Regulamento da Gincana de Pintura
A Gincana de pintura tem por finalidade retratar a Fonte Judith de Teresópolis,
incentivar e apoiar os Artistas Plásticos; promover o congraçamento entre eles e
difundir a cultura na Região Serrana.
A Gincana será realizada no dia 15 de julho de 2017 (sábado).
O evento é aberto ao público artístico em geral, tendo como Tema a Fonte Judith
(Homenagem dos seus 50 anos); Não serão aceitas obras que abordem aspectos
ofensivos à moral e aos bons costumes; que façam apologia ao uso de drogas e/ou
violência; e que ofendam a honra da Região Serrana no caso Teresópolis.
O valor das inscrições será de R$ 20,00 e serão realizadas no dia 15/07/2017, dia da
Gincana, a partir das 08:30 horas, encerrando-se, impreterivelmente, às 15:00 horas
do mesmo dia. OBS: A confirmação da inscrição será através da identificação e
autenticação do material do participante.Os participantes podem levar as telas já
desenhadas, ( podem obter imagens na internet ou ir ao local anteriormente
desenhar.)
1.1 – Os trabalhos terão início às 09:00 horas, a partir do ato da inscrição do artista.
A entrega dos trabalhos para julgamento deverá ser efetuada até às 13:00 horas do
mesmo dia, no local da inscrição, (Fonte Judith , rua Dona Olga de Oliveira 90 Alto
) não havendo, sob quaisquer hipóteses, concessão de tempo adicional. Não serão
considerados para julgamento os trabalhos que, atingindo o horário de 13:00 horas,
não for entregue.
1.2 – Todos os participantes deverão arcar as despesas decorrentes de sua própria
participação na gincana, devendo fazer uso de seus próprios materiais
1.3 – Cada participante poderá autenticar até duas telas. O participante poderá
escolher apenas um único trabalho, para ser entregue à Comissão Julgadora, estando
os outros trabalhos, automaticamente, desclassificados.
1.4 – Os participantes poderão ser observados durante a Gincana por qualquer
membro da Comissão Organizadora visando verificar o fiel cumprimento deste
regulamento por parte dos artistas.

1.65– A Comissão julgadora será composta por convidados de renome das Artes.

Premiação
1º Lugar R$ 500,00 (quinhentos reais). Aquisição
Medalhas de Ouro , Prata e Bronze, e brindes da RZ para os três primeiros
colocados.
1.7 – A obra, premiada,será de propriedade do patrocinador.
1.8 – Todos os participantes inscritos, receberão certificado de participação.
1.9 – O ato de inscrição na Gincana implica, por parte do artista ou seu preposto, na
aceitação tácita de todas as regras contidas neste regulamento, e de todas as decisões
da Comissão Organizadora, decorrente de quaisquer questões porventura não
previstas neste regulamento, e autoriza a o uso da imagem da obra e do artista para
efeito de divulgação.

