
FICHA DE INSCRIÇÃO | CONCURSO NACIONAL DE BONECAS Nº______

Página 1 de 1 Clube Português de Colecionadores de Bonecas|2017

THE SPIES

Lisboa 8 e 9 de Abril de 2017

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO:
1. Este concurso destina-se exclusivamente a participantes inscritos na “Portuguese Doll Convention 2017”.
2. Todas as peças devem respeitar o tema proposto: “The Spies”.
3. Apenas serão admitidas bonecas “fashion”.
4. Existem duas categorias possíveis, peças individuais ou dioramas, estando a abertura de cada uma condicionada a um

número mínimo de três inscrições de diferentes proponentes.
5. Cada uma das categorias terá a sua votação e prémio.
6. Não existe número limite de peças por participante e por cada categoria, sendo cada uma votada individualmente.
7. Não devem ser evidenciados logotipos nem nomes de marcas nas bonecas.
8. De forma a garantir a correta avaliação do cumprimento das regras e a determinação da logística e espaço necessários,

as peças deverão ser inscritas até às 24h do dia 26 de Março de 2017. Não serão aceites peças que não foram inscritas.
9. Para proceder à inscrição deverá enviar para o e-mail clubeportuguesdebonecas@gmail.com o presente formulário

devidamente preenchido com o nome da peça e anexar três fotografias da boneca: duas fotos de corpo completas (uma
de frente + uma de costas) e uma foto com o detalhe do rosto e cabelo. O mesmo princípio se aplica a cada boneca caso
se trate de um diorama, devendo adicionalmente serem anexadas duas fotos completas do mesmo (uma da parte
frontal e outra da parte de trás).

10. A confirmação do registo será feita pela Organização quando atribuído o número de inscrição, por cada peça levada a
concurso.

11. As peças inscritas não podem sofrer alterações após o envio do registo, caso contrário serão desqualificadas.
12. O envio de inscrições das peças pressupõe a aceitação das presentes condições.
13. As peças deverão ser entregues no local do concurso, em data e hora a confirmar pela Organização.
14. Para apresentação das peças no local do concurso será solicitado o formulário anteriormente enviado por e-mail,

devidamente assinado.
15. A organização não se responsabiliza por eventuais danos causados às bonecas durante o transporte ou a exposição.
16. A(s) peça(s)ou boneca(s) levadas a concurso só serão devolvidas aos participantes, após o término da convenção, no dia

9 de Abril ou posteriormente, em data e hora a combinar, não sendo admitidos envios por correio tradicional ou outras
transportadoras. Caso não seja o participante a receber a(s) peça(s) deverá comunicar previamente sobre a identificação
da pessoa por ele mandatada através do e-mail para clubeportuguesdebonecas@gmail.com.

17. As bonecas não reclamadas no dia do evento revertem a favor do Clube Português de Colecionadores de Bonecas.
18. Só será admitido 1 (um) voto no concurso de bonecas por cada inscrição efetuada no evento.
19. Qualquer esclarecimento ou pedido de informação adicional deve ser feito através do e-mail

clubeportuguesdebonecas@gmail.com.
20. O não cumprimento integral das regras acima poderá incorrer na desclassificação do concorrente e levará à perda dos

prémios.

TOMEI CONHECIMENTO E ACEITO AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO:

ASSINATURA: __________________________________________________________________________ DATA: _______________
(Conforme documento de identificação ou dos pais para menores de 18 anos)

DADOS DO CONCORRENTE DADOS DA PEÇA:

Nome: Nome:

N.º de Inscrição na Convenção: N.º de Registo:
Peça Individual

Diorama
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