Regulamento:

Prêmio Internacional

TILE Brasil 2022
Inscrições até

Os Vencedores serão anunciados

03/ junho/ 2022

em Evento Exclusivo de

Inscreva seu Projeto que tenha utilizado revestimentos

4- Marcas e tipologias das cerâmicas utilizadas
cerâmicos de forma marcante. Se vencedor, terá seu (no formulário)
trabalho publicado na edição de TILE Brasil, outubro
5- Relação dos profissionais envolvidos (no formulário)
de 2022, como matéria de capa.
6- Fotografias: de 12 a 30 imagens digitais em alta
resolução (largura mínima de 430 mm em 300 dpi)

Participar com seu Projeto é simples e não há custo.
Basta que a obra já tenha sido concluída e que o uso
de revestimentos cerâmicos seja protagonista.
IMPORTANTE: Indique a categoria de seu Projeto:

(enviar por e-mail)

7- Foto sua ou equipe em 300 dpi (largura 150 mm)
(enviar por e-mail)

- FACHADA
- COMERCIAL
- RESIDENCIAL
- RETROFIT
- VERANEIO
- CENÁRIO (não pontua para o Grand Award)

8- Autorização de direito de autoral e uso de
imagem do dono da obra e do arquiteto; (modelo
na página 2) (enviar por e-mail)
9- Cessão do utilização de fotografias. (modelo na
página 3) (enviar por e-mail)

Terão prioridade projetos inéditos e para uso efetivo.
Envie o material até 03 de junho 2022
A boa qualidade das fotos conta pontos.
a/c Inscrições Prêmio Internacional TILE Brasil
2022 para: tilebrasil@menasce.com.br
Material necessário para sua inscrição:
1- Formulário para cadastramento
Os projetos serão avaliados por um júri da Revista TILE
(link: https://forms.gle/HNkFC4UK4trsihp2A)
Brasil. Os critérios e decisão deste júri são finais. Não
2- Descritivo técnico da obra (no formulário)
serão devolvidos materiais inscritos, vencedores ou
não. O Grand Award e os demais Vencedores serão
3- Cerâmica: como e por que foi empregada anunciados em Evento Exclusivo de Cersaie Digital e
(no formulário)
serão publicados em TILE Brasil, edição outubro 2022,
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modelo de autorização de direito autoral e imagem

PRÊMIO INTERNACIONAL TILE BRASIL 2022

O
L
E
D
O
M

AUTORIZAÇÃO DE DIREITO AUTORAL E IMAGEM
(UTILIZAR UMA AUTORIZAÇÃO PARA CADA PROJETO)

NOME DO PROJETO

Eu, NOME DO PROFISSIONAL, PROFISSÃO, CNPJ/CPF XXX.XXX.XXX-XX, autorizo a editora
MENASCE COMUNICAÇÕES LTDA., com o CNPJ 55.897.706/0001-90, situada à Alameda
Olga, 422, conjunto 108 – Barra Funda – 01155-040 – São Paulo – SP, a utilizar o projeto
autoral, incluindo direito de imagem da obra acima, na XIII Edição do Prêmio Internacional TILE
Brasil – Projeto com Cerâmica 2022, para divulgação em sua publicação TILE Brasil, incluindo
anúncios de terceiros e promoções futuras da editora, tanto no Brasil quanto no Exterior.

							
/
/ 2022
_________________________________________________
Local e data

__________________________________________________
Nome do profissional e assinatura
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modelo de autorização de cessão de uso de fotografias

PRÊMIO INTERNACIONAL TILE BRASIL 2022

O
L
E
D
O
M
CESSÃO DE UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS
(UTILIZAR UMA AUTORIZAÇÃO PARA CADA FOTÓGRAFO)

NOME DO PROJETO

Eu, NOME DO FOTÓGRAFO, CNPJ/CPF XXX.XXX.XXX-XX, autorizo a editora MENASCE
COMUNICAÇÕES LTDA., com o CNPJ 55.897.706/0001-90, situada à Alameda Olga, 422,
conjunto 108 – Barra Funda – 01155-040 – São Paulo – SP, a utilizar livremente o uso de
imagens/ fotografias de minha autoria no projeto acima na XIII Edição do Prêmio Internacional
TILE Brasil – Projeto com Cerâmica 2022, para divulgação em sua publicação TILE Brasil,
incluindo anúncios de terceiros e promoções futuras da editora, tanto no Brasil quanto no
Exterior.

							
/
/ 2022
_________________________________________________
Local e data

__________________________________________________
Nome do profissional e assinatura
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