Concurso Cultural “Arte oficial do CONAD 2018”
Regulamento
O Concurso Cultural “Arte oficial do CONAD 2018”, é promovido pela Coordenadoria
Estadual de Adolescentes em parceria com o Portal Quadrangular, tem como objetivo premiar
o participante que criar a melhor arte oficial do Congresso deste ano. O Concurso pretende
mostrar a criatividade e iniciativas dos artistas e despertar as pessoas para congresso do GMA
(Grupo Missionário de Adolescentes) de Minas Gerais, por meio da exposição coletiva das
artes dos inscritos na promoção.
DOS PARTICIPANTES
Artigo 1º: Poderão participar toda e qualquer pessoa que tenha o interesse em participar do
Concurso.
DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º: As inscrições são gratuitas e estarão abertas a partir do dia 11 de Janeiro no Portal
Quadrangular – www.quadrangular.org.
Artigo 3º: A inscrição deverá ser feita exclusivamente com o Portal Quadrangular. Junto com
a inscrição, deverão ser informados os seguintes dados: Nome, Igreja, Nome líder de
adolescentes, Região (caso seja membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, telefone de
contato, e-mail e o envio do link da arte (JPG, PNG) no facebook ou instagram com as
Hashtags #ConcursoCONAD2018 e #EuVounoCONAD que participará da promoção, e
enviar o link pelo portal.
DOS TRABALHOS
Artigo 4º: Cada participante poderá inscrever o limite máximo de 01 (uma) arte. A arte, deve
conter o tema e as cores deste ano:
CONAD 2018
Tema: Influência e poder!
Cores: Azul e vermelho.
Artigo 5º: As artes enviadas podem utilizar de fotos, imagens, ilustração e elementos dentro
dos critérios de direito de imagem.
Artigo 6º: Cada arte, deverá ser enviada até o dia 02 de fevereiro de 2018 até às 23h59min do
mesmo dia. Não serão aceitas inscrições depois desta data.
Artigo 7º: Uma comissão técnica irá eleger as 5 melhores artes. Estas serão postadas no Portal
Quadrangular (www.quadrangular.org). No dia 05 de fevereiro será divulgada a arte
vencedora, que será premiada 1 (uma) inscrição para o CONAD 2018, respeitando a etapa da
sua região.
Artigo 8º: O encaminhamento do trabalho implica na autorização para sua eventual
publicação e/ou divulgação por parte dos Instituidores.
DA PREMIAÇÃO
Artigo 9º: O prêmio é intransferível e não poderá ser convertido em dinheiro.
Artigo 10º: A premiação consiste em: 1 (uma) inscrição para CONAD 2018.

Artigo 11º: As artes serão premiadas conforme itens abaixo:
Premiação Quesito Criatividade
Premiação Quesito Originalidade
Premiação Quesito Uso das cores e do tema
DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO
Artigo 12º: O resultado final deste concurso será divulgado até o dia 09 de Fevereiro e a
solenidade para a entrega do prêmio serão realizados na etapa do CONAD da qual o vencedor
fará parte.
SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA
Artigo 13º: A seleção e premiação dos selecionados serão realizadas por uma Comissão
Especial composta entre 03 (três) a cinco 5 (cinco) membros, dentre eles, integrantes do Portal
Quadrangular e da organização do CONAD 2018.
Artigo 14º: A exposição das artes participantes do Concurso acontecerá exclusivamente no
Portal Quadrangular e será divulgado também nas redes sociais.
Artigo 15º: Os membros da Comissão Especial escolherão 5 artes.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 16º: Não poderão concorrer os membros da Comissão Organizadora e Comissão
Especial.
Artigo 17º: A premiação atribuída aos trabalhos não será suscetível de recursos ou
impugnações.
Artigo 18º: A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo
candidato, de todas as disposições deste regulamento.
Artigo 19º: Serão desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras deste
Regulamento.
Artigo 20º: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. Assim, como o
regulamento que poderá sofrer alterações sem prévia comunicação.
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