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TANABATA MATSURI 2021 

ASSOCIAÇÃO NIKKEI DO RIO DE JANEIRO 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE DESENHO E PINTURA 

 

1. DO CONCURSO 

 

O Concurso de Desenho e Pintura será realizado como parte das 

atrações do Tanabata Matsuri (Festival do Tanabata) 2021 da 

Associação Nikkei do Rio de Janeiro, que será realizado de forma virtual, 

no dia 10 de julho de 2021. 

 

 

2. DO TEMA 

 

O trabalho deve abordar o tema “Tanabata Matsuri (Festival do 

Tanabata)”. 

 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

     A participação é aberta a todos os interessados na cultura japonesa.  

 

 

4. DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS 

 

4.1  A inscrição será gratuita. 

4.2  O prazo para inscrição é até as 23h59 do dia 20 de junho de 

2021. 

4.3  O material recebido após essa data será desclassificado. 

4.4 Para participar da competição, o trabalho deverá ser  

elaborado em papel de livre escolha no tamanho A4, utilizando  
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material expressivo como lápis de cor, giz de cera, canetinha, 

gouache, aquarela, tinta acrílica, nanquim. Fica proibido o uso de 

fotos, colagens ou qualquer tipo de reprodução de imagens. Não 

poderá ser confeccionado com a utilização de recursos digitais, 

devendo ser elaborado exclusivamente pelo participante sem o 

auxílio de terceiros. O desenho NÃO DEVE CONTER A 

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR. 

4.5  Após a elaboração, o trabalho deverá ser digitalizado (formato 

jpeg; aconselha-se resolução 300 dpi para resolução boa em 

imagem), e enviado para o endereço eletrônico abaixo, juntamente 

com a ficha de inscrição em anexo a este regulamento. 

(Observação: dpi=dots per inch, pontos por polegadas) 

tanabatamatsurinikkeirj@gmail.com 

4.6 Nomear o arquivo com o nome do autor. (Ex. Taro 

Yamada.jpeg). Após o recebimento, a fim de garantir a lisura do 

processo de julgamento e premiação, a Comissão Organizadora 

alterará o nome do arquivo por identificação numérica.  

4.7  Os trabalhos deverão ser individuais. 

4.8 Caberá ao participante todos os custos envolvidos na 

confecção do desenho. 

4.9 Os trabalhos não poderão ser de caráter comercial ou 

institucional com finalidade publicitária ou de promoção a pessoas 

físicas, jurídicas, organizações ou clubes. 

4.10 Os trabalhos que forem considerados pela Comissão 

Organizadora como obscenos, que façam apologia a práticas 

ilegais ou que firam a integridade moral de pessoas ou instituições 

serão desclassificados. 

4.11  Os trabalhos deverão ser inéditos, sem a representação de 

estereótipos (cópia ou modelo pronto). Serão desclassificadas as 

obras relacionadas a personagens de animes, mangás ou histórias 

em quadrinhos.  

4.12 Trabalhos que fugirem do tema também serão 

desclassificados.  
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4.13  Cada participante poderá concorrer apenas com UM ÚNICO 

trabalho. 

 

5. DA AVALIAÇÃO 

 

5.1  O concurso tem caráter competitivo. 

5.2 Os trabalhos apresentados serão analisados pela Comissão 

Julgadora, composta por no mínimo, cinco membros, sem ônus, 

designados pela Comissão Organizadora do Concurso. 

5.3  Os participantes serão divididos nas categorias Infanto-juvenil 

(até 17 anos) e Adulto (acima de 18 anos). 

5.4 A comissão julgadora avaliará os trabalhos e elegerá os 

5(cinco) finalistas em cada categoria, conforme os critérios de 

avaliação. 

5.5  A avaliação final será feita por meio de votação pública pelos 

participantes do evento Tanabata Matsuri 2021 da Associação 

Nikkei do Rio de Janeiro durante o evento. 

 

 

6. DO RESULTADO 

 

 O anúncio dos finalistas será realizado durante o evento virtual, 

quando será aberta a votação pública. 

 O resultado final do Concurso será anunciado no final do evento. 

 

 

7. DOS CRITÉRIOS 

 

 Os trabalhos serão avaliados: 1) sem conhecimento da autoria e 

por categoria de idade, assim como pela 2) adequação ao tema, 

criatividade e originalidade. 
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8. DA PREMIAÇÃO 

 

 Serão premiados os trabalhos classificados nos 03 (três) primeiros 

lugares na votação pública em cada categoria, totalizando 06 (seis) 

premiados. 

 Para o recebimento do prêmio, será necessária a apresentação do 

trabalho no formato físico (papel). 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1  O ato de inscrição nesse concurso corresponde ao envio do 

trabalho e implica no total conhecimento e aceitação de todos os 

itens desse regulamento, bem como na cessão de uso da obra à 

Associação Nikkei do Rio de Janeiro, sem qualquer tipo de ônus, 

tendo em vista os objetivos do Concurso. 

9.2  Os trabalhos vencedores poderão ser publicados no site da 

Associação Nikkei do Rio de Janeiro. 

9.3  A comissão julgadora é soberana, compete a ela avaliar e 

resolver sobre os casos omissos neste regulamento, não cabendo 

recurso. 

9.4 Este concurso é exclusivamente cultural e de fins de 

entretenimento como parte das atrações do Tanabata Matsuri 

2021 da Associação Nikkei do Rio de Janeiro. 

9.5  Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente 

regulamento devem ser encaminhadas ao e-mail: 

nikkeirj@nikkeirj.com.br. 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2021 
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