TORNEIO MANGA OPO
REGULAMENTO
ÂMBITO E PARTICIPAÇÃO
O Torneio Manga OPO é um concurso de desenho à mão com duração de 4 horas, sem paragens.
Esta é uma competição individual ou em pares.
O concurso decorrerá durante no dia 21 de outubro, no IA!OPO2017, no Multiusos De Gondomar.
O objetivo do concurso é a apresentação de um Manga original. No final devem ser apresentadas 4 páginas, utilizando apenas
a frente das folhas. Um número menor ou maior de páginas resultará em desclassificação.
Ao fim de cada hora será dado o sinal, e cada participante deverá entregar obrigatoriamente uma página do manga à
organização. Esta página nunca deverá estar em branco, resultando em desclassificação caso aconteça.
O concurso é aberto a todos os jovens a partir dos 14 anos de idade.
O tema será lançado pela organização apenas 2 minutos antes do início da competição.
As obras devem ser criações inéditas.
O formato do Manga deverá ser de 4 páginas, a preto e branco, formato DIN A4 (21 x 29,7 cm), devendo apenas serem
utilizadas as frentes das folhas – 4 folhas.
A história do Manga deverá estar escrita em Português.
Durante o concurso os participantes podem apenas abandonar o local para se deslocarem à WC, apenas a partir da 2ª hora
após o inicio do concurso.
Durante a competição não poderão ser utilizados telemóveis.
Os participantes apenas poderão ter consigo o seu material para desenho e as folhas que serão fornecidas pela organização.
INSCRIÇÕES
A data limite de inscrições é dia 05 de outubro de 2017.
Os participantes terão entrada gratuita no evento no dia do Torneio Manga OPO, ou seja, no dia 21 de outubro.
RESULTADOS
Os resultados serão comunicados no dia 22 de Outubro de 2017, com os vencedores a serem premiados em palco com
material técnico de desenho.
DIREITOS DE AUTOR
Os participantes assumem total responsabilidade sobre a autoria das obras, desprovendo-se a organização do evento de
qualquer responsabilidade sobre plágios.
Os originais serão entregues à organização, sendo devolvidas cópias aos participantes.
Os autores cedem total e exclusivamente os direitos de reprodução e publicação das obras em causa.
Os 10 melhores desenhos poderão ser publicados e comercializados posteriormente em livro.
DESISTÊNCIA
A desistência por parte de qualquer participante obrigará à compra do bilhete diário caso o mesmo pretenda permanecer no
recinto do evento.
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)
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