
 
 

 

 
 
REGULAMENTO    

 

 

CONCURSO DE CARTAZ  

ÂMBITO E PARTICIPAÇÃO    
Este é um concurso que tem como objetivo dar a conhecer à comunidade Iberanime o talento dos participantes, apoiar no seu 
desenvolvimento, bem como poder potenciar futuras colaborações com a organização. 
 
O concurso é aberto a todos os jovens a partir dos 14 anos de idade. 
 
Cada participante poderá apresentar apenas um cartaz a concurso. 
 
 

 
INSCRIÇÃO    

As inscrições serão efetuadas através do site Iberanime.com, na secção dedicada para o efeito.   

 

 
O CARTAZ

O cartaz deverá ser de 1 página, formato DIN A3.

O tema é livre, mas deverá ter em consideração o potencial para poder vir a ser um cartaz oficial do 

Iberanime. 

O desenho do cartaz deverá ser enviado por correio até dia 21 de abril (data de carimbo dos CTT) para: 

CONCURSO CARTAZ IBERANIME 

MANZ – Estrade de Talaíde, Cruzamento de São Marcos, Pav. 4  

2635-631 Rio de Mouro,  

 

O nome do participante, email e telefone deverão estar bem claros no verso do cartaz. 

 

 

RESULTADOS    

Os resultados serão anunciados no dia 14 de maio, durante o evento, às 14:00, no palco Para Para Dance. 
 
Os trabalhos a concursos serão expostos na edição do Iberanime de Lisboa. 
 

 
PRÉMIO    

Prize pool no valor de 300€ em material de desenho. 

Consultoria ao portefólio do vencedor, realizada por profissionais conceituados da área. 
 
 
SELEÇÃO DO VENCEDOR    

O júri será constituído por vários elementos da área de design, ilustração e criatividade e terá em 

consideração vários fatores, nomeadamente, a potencialidade para se constituir um cartaz de um evento. 

 
 
DIREITOS DE AUTOR    

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

Caso seja identificada alguma irregularidade na sua criação, o vencedor será automaticamente desclassificado, 
sendo atribuído o seu prémio ao 2.º classificado, e assim consecutivamente. 

 

O vencedor cede total e exclusivamente os direitos de reprodução e publicação do trabalho com o qual 
participou para efeitos de promoção e divulgação do IBERANIME. 



 
    
 

         CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO    
A participação no concurso depreende a leitura e aceitação de todos os termos anteriores.  
 
A organização reserva-se no direito de alterar as condições deste concurso, sem aviso prévio, devendo, contudo, 
assegurar que em Iberanime.com se encontrará o regulamento mais atualizado.   

 

Declaração de Participação para menores de 18 anos (preenchimento e envio obrigatório)    

 

 

 
 


