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CONCURSO

T-SHIRT 2021 /FESTIVAL LIBERDADE

DESENHO PARA STENCIL
ENVIA-NOS A TUA PROPOSTA ATÉ:

31 DE JANEIRORO DE 2021
TEMA: LIBERDADE

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. ORGANIZAÇÃO
A AMRS organiza o Concurso T-SHIRT 2021/FESTIVAL LIBERDADE
Esta iniciativa é um concurso para apresentação de propostas originais de Desenho
para a t-shirt alusiva ao Festival Liberdade 2021 com o tema «Liberdade», que
será pintada através da utilização da técnica de stencil durante o Festival Liberdade
2021.
2. OBJETIVOS
a) Constituir um estímulo à criatividade individual e coletiva, e à promoção da criação
artística;
b) Divulgar o trabalho dos jovens artistas da Região de Setúbal.
3. DESTINATÁRIOS
a) A iniciativa é dirigida aos jovens residentes e/ou estudantes na Região de Setúbal,
com idades compreendidas entre os 14 e os 35 anos.
4. TEMA
«Liberdade»
5. TRABALHOS
a) Cada participante poderá individualmente ou em grupo enviar até 3 propostas.
b) Os participantes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados,
garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de
reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos;
c) Cada proposta para a t-shirt terá de ser inédita, com composição gráﬁca livre e
deverá ter como linhas orientadoras a identiﬁcação e relevância do tema proposto:
«Liberdade»;
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d) Dimensões e moldes da imagem: Se for em A3 apenas poderá ter orientação vertical
e se for em A4 ou A5, ou qualquer outro formato dentro destas dimensões, poderá ter
orientação vertical ou horizontal. Fica ao livre critério de criação dos concorrentes a
possibilidade de apresentação de trabalhos numa só cor, ou até 3 cores;
e )Os trabalhos podem ser enviados em JPG , TIFF ou PDF com resolução de 300 dpi.
6. CANDIDATURAS
a) Os interessados deverão enviar as suas propostas até ao dia 31 janeiro de 2021;
b) Aos menores de idade será solicitada a autorização expressa do encarregado de
educação (o modelo estará disponível no site do festival);
c) Cada participante deverá entregar fotograﬁa(s) dos trabalhos com respetiva
memória descritiva e uma breve biograﬁa ou CV, podendo fazê-lo através de correio
eletrónico para festival.liberdade@amrs.pt, via CTT ou em mão nos seguintes locais:
Serviços Municipais da Área da Juventude ou na sede da Associação de Municípios da
Região de Setúbal - Avenida Dr. Manuel Arriaga, nº6 - 2 esq. 2900-473 Setúbal;
d) O e-mail deve conter/acompanhar a identiﬁcação do(s) participante(s): nome
completo, morada, e-mail, número de telefone/telemóvel, e ainda a "Declaração de
Cedência dos Direitos de Autor", devidamente preenchida e assinada pelo
participante.
7. IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS
a) Todos os trabalhos entregues devem ser identiﬁcados com o nome ou pseudónimo do
autor, título, técnica e ano dos trabalhos;
b) Os trabalhos que não estiverem corretamente identiﬁcados serão automaticamente
excluídos.
8. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS
a) A avaliação e seleção dos projetos candidatos são da responsabilidade de um júri
que determinará a sua participação ou exclusão no Concurso T-SHIRT 2021/FESTIVAL
LIBERDADE.
b) O júri será constituído por: Presidente do Conselho Diretivo da AMRS ou seu
representante; Artista Plástico convidado pela AMRS; representante de uma Estrutura
de Juventude membro da Comissão Organizadora do Festival Liberdade.
c) A divulgação da proposta vencedora será feita até ao dia 15 de fevereiro de 2021.
9. PRÉMIO
a) Primeiro prémio - 75€
b) Segundo prémio - 50€
c) Menção Honrosa
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10. DIVULGAÇÃO E EXPOSIÇÃO
Na sequência do Concurso T-SHIRT 2021/FESTIVAL LIBERDADE será realizado uma
exposição com os trabalhos selecionados pelo Júri, no Festival da Liberdade 2021.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
a) A AMRS reserva-se o direito de expor, publicar ou reproduzir qualquer um dos
trabalhos apresentados, assim como de realizar as alterações necessárias para
adaptar a técnica de impressão, salvaguardando sempre a indicação do nome do
autor, assim como de realizar as alterações necessárias para adaptar o desenho às
técnicas de impressão gráﬁca ou/e de pintura em stencil.
b) A participação neste Concurso implica a concordância com todos os pontos destas
Condições de Participação;
c) Qualquer caso omisso neste regulamento será resolvido pela organização.
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