
 
 

CONCURSO DE DESENHO BLACK PEARL TATTOO 

  
  

REGULAMENTO  
  

ÂMBITO E PARTICIPAÇÃO  

O Concurso de Desenho Black Pearl Tattoo é um concurso de desenho à mão de 

tema livre.  

O concurso é aberto a todos os jovens a partir dos 16 anos de idade.  

  
INSCRIÇÃO  

A data limite de inscrições é dia 01 de outubro de 2020. A inscrição só é validada com a entrega da obra, que deverá ser 

enviada até à mesma data (carimbo CTT) para a seguinte morada: A/C IBERANIME | Manz Produções, Rua Rui Teles 

Palhinha, n.º 3 – 2.º esquerdo. 2744-015 Porto Salvo.  

  
O DESENHO  

- Deverá ser apresentado numa página, formato DIN A4 (21 x 29,7 cm), devendo apenas ser utilizada a frente da folha. Um 

número menor ou maior de páginas irá resultar em desclassificação.  

- O verso da página deverá conter os dados do autor do desenho: nome, apelido, morada completa, telefone, email, data de 

nascimento e data.  

- Desenho deverá ser concluído no evento, na banca da Black Pearl Tattoo no domingo dia 18 de outubro entre as 11h00 e as 

13h00. 

 

DIREITOS DE AUTOR  

Só serão aceites desenhos originais. 

A organização reserva o direito exclusivo de reproduzir a obra premiada durante três anos. Após este período os direitos de 

reprodução serão do autor.  

Os participantes assumem total responsabilidade sobre a autoria das obras, desprovendo-se a organização do evento de 

qualquer responsabilidade sobre plágios.  

  
RESULTADOS   

Os resultados serão anunciados no dia 18 de outubro no evento Iberanime em Lisboa, no palco Maggi pelas 13h45.* 

O vencedor receberá um certificado quando for chamado ao palco. Caso o certificado não seja entregue em palco, ficará 

disponível para ser levantado nas instalações da Manz Produções até um mês depois do evento.  

  

PRÉMIO   

Vale no valor de 300€ da loja BLACK PEARL TATTOO.** 
Não será efetuada nenhuma tatuagem a menores de 18 anos. 

  
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

A participação no concurso depreende a leitura e aceitação de todos os termos anteriores.  
Declaração de Participação para menores de 18 anos (preenchimento e envio obrigatório.)   
 
 
 
* Data e hora poderão ser alteradas no horário final do evento.  
** Black Pearl Tatto - Avenida do Santo Condestável, loja 1, centro comercial Pingo Doce, 1900 Lisboa.            


