INDEPENDENCE HOUSE
160 Bassett Lane, Hyannis, MA 02601
508-771-6507 www.independencehouseteens.org

REGRAS DO CONCURSO DE ARTE DO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
A VIOLÊNCIA NO NAMORO ENTRE ADOLESCENTES DO ANO DE 2022
TEMA: “Nós Sabemos o Nosso Valor” Incentivamos os alunos a adotarem o nosso lema e saberem seus
valores. Que tomem uma posição contra a violência e promovam o respeito. Convidamos os alunos a
encontrarem inspiração em nosso tema e retratarem suas ideias artisticamente. Lema:
Nós sabemos o nosso valor!
Cultivamos relacionamentos inclusivos e saudáveis.
Aprendemos com aqueles que são diferentes de nós.
Praticamos o consentimento, expressando nossos valores, e ouvindo o dos outros.
Transformamos as normas sociais e transcendemos os papéis de gênero.
Sabemos que amor é respeito.
Nós sabemos o nosso valor!
ELIGIBILIDADE: O concurso está aberto a todos os alunos do ensino médio na região do Cape Cod, e das ilhas.
REGRAS:
1. Nas inscrições devem conter, trabalhos artísticos originais, e em qualquer tipo de material. A obra de
arte pode ser de qualquer padrão, incluindo, mas não se limitando a, desenho, pintura, fotografia,
colagem, arte gráfica, escrita, arte em fibra ou escultura. Não será aceito plágio de gráficos de
computador copiados e imagens protegidas por direitos autorais. Dimensões: até 11 x 14, para
tridimensional - 11 por 14 por 8. Se o seu trabalho for maior que esses tamanhos, entre em contato
conosco para aprovação.
2. Uma inscrição por aluno.
3. O seguinte deve aparecer no verso de sua obra de arte: nome do artista, e-mail, escola e série/ano.
4. As inscrições podem ser entregues nos escritórios de Hyannis, Falmouth, ou Orleans. Elas devem estar
claramente identificadas e devem incluir o formulário de registro/permissão preenchida. Trabalho de
Arte sem o formulário obrigatório não será considerado. Envie qualquer arte digital ou links de vídeo
para deers@indhouse.net (e/ou) qualquer arte física para o escritório Independence House Hyannis
(160 Bassett Lane). Todas as inscrições devem ser recebidas até 1 de março de 2022.
5. Os vencedores serão anunciados e os prêmios concedidos em 17 de março de 2022.
6. A Independence House reserva o direito de fotografar e apresentar todas as inscrições enviadas para
nossos escritórios, no nosso site, mídia social, marketing, materiais impressos, prevenção, e materiais
educacionais. Os anúncios públicos incluirão apenas o primeiro nome, a escola e a série do aluno. Os
alunos podem retirar suas obras de arte após 17 de março de 2022, ou doar para a Independence
House, para serem exibidas nos escritórios.
7. Entre em contato com Deer, no email deers@indhouse.net para perguntas ou mais informações.
PADRÕES DE JULGAMENTO: Todas as obras de arte serão julgadas em Criatividade e Originalidade,
Representação do Tema / Mensagem e Artesanato / Habilidade. Os trabalhos de arte serão julgados pelo
Comitê TDVAM 2022.
PRÊMIOS: Visa Gift Cards. 1st prize- $250, 2nd prize- $150, 3rd prize- $100.
Os primeiros 100 participantes receberão um vale-presente de $ 5 para o iTunes!
Obrigado(a) por adotar o lema e participar de nosso Concurso de Arte TDVAM 2022

