
 REGULAMENTO 3ª EXPOSIÇÃO NACIONAL “ARTE SOBRE CAIXA DE
FÓSFOROS” - 2017

DA INSCRIÇÃO DAS OBRAS

1. A Exposição  Nacional  “Arte  Sobre  Caixa  de  Fósforos”  é  uma  realização  da  Prefeitura
Municipal de     Piracicaba, através da Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo –
Casa do Povoador. Realizar-se-á no período de 07 de dezembro de 2017 à 18 de fevereiro de
2018,  permanecendo  aberta  ao  público  nos  dias  úteis  das  09h  às  17h  e  aos  sábados  e
domingos das 13h às 17h.

2. A abertura da 3ª Exposição Nacional “Arte Sobre Caixa de Fósforos” será no dia 06 de
dezembro de 2017, quarta-feira.

3. A inscrição para a Exposição será feita em ficha própria, preenchida em letra de forma,
assinada e enviada à Casa do Povoador, acompanhada das próprias obras e do termo de
doação dessas obras, devidamente assinado pelo artista, para o caso das mesmas, ao término
da Exposição, não serem retiradas no prazo determinado.

4. As inscrições poderão ser feitas de 02 de outubro à 08 de novembro de 2017. As inscrições
encaminhadas via correio, deverão ter o carimbo de no máximo dia 08 de novembro,  e se
não estiverem na Casa do Povoador até o dia 10 de novembro de 2017, não integrarão a
exposição.

5. O envio da inscrição implica a total aceitação de todas as disposições deste regulamento.

6. O artista deverá inscrever 02 (duas) obras, na mesma categoria.

7. Os trabalhos deverão ser de sua própria autoria, datado e assinado, e confeccionados em
caixa de fósforo com a dimensão de 3,5 x 5,0 cm.
7.1  Obras  confeccionadas  em  caixas  de  fósforos  com  outras  dimensões  da  acima
mencionada, serão automaticamente desclassificadas.

8. As obras deverão ser etiquetadas (usando-se as etiquetas para obras disponibilizadas em
anexo a este regulamento) a qual deverá estar colada no verso da caixa, respeitando o limite
a mesma.

9. Em havendo número superior de obras que comportem ser expostas nas dependências da
Casa do Povoador,  caberá ao Curador e a Responsável da Casa do Povoador selecionar as
obras que irão integrar a exposição.

10. As obras selecionadas para a exposição não poderão ser retiradas do local antes do término
da mesma.   3ª EXPOSIÇÃO NACIONAL “ARTE SOBRE CAIXA DE FÓSFOROS” -
2017

11. O artista, ao assinar a sua inscrição, assume as seguintes responsabilidades:
a) Está de acordo de que as obras poderão ser selecionadas parcial e/ou totalmente para a
exposição, a critério da Comissão;
b) Está de acordo que as obras inscritas para a exposição, após o término da mesma, deverão
ser retiradas no período de 26 de fevereiro  à 26 de março de 2018, dias úteis, das 09h às
16h;
c) A entrega das obras à terceiros somente será realizada após a comunicação escrita do



artista  ao  e-mail  da  Casa  do  Povoador  (casadopovoador@piracicaba.sp.gov.br),  no  qual
deverá constar o nome da pessoa autorizada a retirar suas obras; 
d) Está de acordo que as obras não retiradas até a data limite acima estipulada (de 26 de
fevereiro a    26 de março de 2018), passarão a pertencer à Casa do Povoador, inclusive com
a cessão definitiva de seus direitos autorais, conforme termo de doação assinado pelo artista
no ato da inscrição, ou ainda,  lhe dar o destino que entender aplicável, cabendo a Secretaria
Municipal da Ação Cultural e Turismo decidir sobre o seu destino e utilização;
e) A Casa do Povoador, órgão da Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo, não se
responsabiliza por danos ou extravios no transporte das obras e por danos acidentais que por
ventura ocorram com as obras durante a exposição;
f)  A responsabilidade e as despesas da remessa e retirada das obras correrão exclusivamente
por  conta  do  artista.  Casos  omissos  neste  regulamento  serão  resolvidos  pela  Casa  do
Povoador e Secretaria Municipal da Ação Cultural  Turismo. 

CRONOGRAMA:

Inscrições: de 02 de outubro a 08 de novembro de 2017, na Casa do Povoador, período em que
deverão ser entregues a ficha de inscrição e termo de doação preenchidos e assinados, e as obras
com as etiquetas de identificação coladas no verso das mesmas.
     
Abertura: dia 06 de dezembro de 2017, na Casa do Povoador.

Visitação: de 07 de dezembro de 2017 à 18 de fevereiro de 2018, nos dias úteis das 09h às 17h,
sábados e domingos das 13h às 17h.

Local  para  inscrição  e  da  exposição: Casa  do  Povoador,  avenida  Beira  Rio,  800,  Centro,
Piracicaba/SP  –  CEP:  13400-820.  Informações:  (19)  3434-8605.  E-mail:
casadopovoador@piracicaba.sp.gov.br


