REGULAMENTO CONCURSO MÊS DO ARTESÃO

1. DO OBJETO
- O presente concurso tem por objeto incentivar a produção de vídeos com no máximo
1 minuto mostrando trabalhos exclusivamente artesanais feitos com papelão Hörlle.
- Os produtos apresentados devem ser feitos exclusivamente com papelão Hörlle.
Serão aceitos produtos que utilizem outros matériais, uma vez que o papelão Hörlle
seja predominante na peça.
- O vídeo deve ser inédito e original.
2. INSCRIÇÕES
- As inscrições estarão abertas de 19 de março até às 23:59 minutos do dia 31 de
março de 2017
- Podem participar do concurso pessoas físicas do ramo artesanal.
- Será permitida a inscrição de mais de um vídeo caso a pessoa deseje.
- A premiação é individual.
- Os vídeos devem ser enviados exclusivamente no email comunicacao@horlle.com.br
com o assunto: "concurso Stratis"
- No corpo do email deve conter o telefone e o link para o perfil do facebook do
participante para que a Stratis possa notificar o vencedor.
- Os vídeos podem ser enviados em arquivos MOV, AVI, MPEG, MPG, MP4, M4v,
MP4v ou postados no youtube. Caso o candidato prefira postar o vídeo no Youtube
será necessário enviar o link de acesso ao vídeo no corpo do email.

- O candidato deve curtir a página da Stratis no facebook. Caso essa etapa não seja
cumprida, o trabalho do mesmo não será avaliado.
- Serão consideradas somente as inscrições que o participante cumprir ambas as
etapas.
- Os participantes são responsáveis pelas informações fornecidas e pelos vídeos
postados.
3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- A avaliação obedecerá aos seguintes requisitos:
1. adequação ao tempo limite proposto (máximo de 1 minuto)
2.

utilização de material Hörlle

3.

criatividade

4.

inovação

4. JULGAMENTO
- Encerrado o período de inscrições estabelecido neste regulamento, a Comissão
Julgadora, fará a seleção dos melhores trabalhos.
-O resultado será divulgado no dia 03 de abril através da página do facebook da
Stratis.
- A Stratis notificará, por e-mail, facebook ou telefone, os vencedores
- Caso não seja possível contatar o vencedor no prazo de 02 dias, o trabalho será
desclassificado.
6. PREMIAÇÃO
- O presente concurso contemplará vídeos em todo o território nacional.
- Os vídeos selecionados receberão o um Kit especial de papelão Hörlle que contêm:
Um pacote (10 unidades) de Cartão Cinza H 2mm; Um pacote (10 unidades) de Color
Face sortido 2mm; Um pacote (10 unidades) de Cartão Preto H 2mm.
7. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE
- Ao enviar sua inscrição para o concurso, o autor declara ser o responsável pela
execução do vídeo.

- Os participantes permitem o uso de imagem pela Stratis, sem necessidade de aviso
prévio, com apresentação dos devidos crédito ao autor.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
- A participação neste concurso implica total aceitação das regras expostas neste
regulamento.

