22ª Bienal de Kanagawa Exposição de Artes das Crianças do Mundo
Admissão de obras
Vamos desenhar com o tema de sua preferência!
Requisitos para inscrição
(1) Quais são as qualificações das crianças para a inscrição?
☑ Residentes e estudantes em Kanagawa
☑Estudantes nas escolas internacionais no Japão
☑ Residentes em outros países
Crianças de 4 a 15 anos (crianças que nasceram no período de 2 de Setembro de 2006 a 1 de Setembro de 2018)
(2)Vamos preparar a obra para inscrição!
◎Tema: Livre
◎Pintura à aquarela, tinta óleo, giz de cera, gravura, colagem e outros
◎Quantidade: 1 obra por pessoa
◎A obra deve ser feito pela própria pessoa e que não seja obra premiada em outros concursos
◎Tamanho :
*Papel de dimensão de até 38cm x 54cm
*Tela de arte de tamanho menor que F8: Tamanho máximo 38cm x 54cm.
□Não aceitaremos:
*Obras digitais ou CG.
*Obras não planas, como molduras e esculturas (obras de mais de 1cm de espessura).
*Obras feitas em conjunto ou repetidas.
*Obras com molduras

*Obras feitas com alimentos, materiais orgânicos, e terra.
(3) Vamos preparar os documentos para a inscrição !
1. Acessar o website abaixo e Imprimir a ApplicationForm (Ficha de Inscrição) e a Enrty Sheet (Ficha de Entrada).
https://kanagawabiennial.jp/en/callforentries
2. Preencher a Ficha de Inscrição e colar no verso da obra.
3. Preencher a Fisha de Entrada e enviar juntamente com a obra.
*Ambas as fichas, de Inscrição e de Entrada , são necessárias!
4. Colar a ficha de endereço no envelope.
(4) Vamos enviar a obra!
Período de inscrição: De 1/9/2022(Quinta) até 30/11/2022(Quarta)
□Enviar via Correio ou outro meio (as despesas de postagem serão por conta do participante) ou Levar pessoalmente (entre 9hrs a 17hrs)
Enviar ou Levar para:
Secretariat, The 22nd Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition,
c/o Kanagawa Plaza for Global Citizenship 1F
1-2-1 Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama 247-0007 JAPAN
(5) Vamos esperar o resultado da premiação!
A lista dos premiados será publicado no site (https://kanagawabiennial.jp/en/) no começo de Março de 2023.
〇 Residentes no Japão: serão notificados até em meados de Março de 2023.
• Inscrição em grupo ( escola ou instituição): os resultados serão enviados aos devidos estabelecimentos.
• Inscrição individual: o resultado será enviado para o endereço de residência.
〇Residentes no exterior: o resultado será notificado através do email até meados de Abril de 2023.
▶Outros

〇Obras Premiadas
•Não haverá devolução das obras premiadas, e serão utilizadas para atividades de promoção de intercâmbio e compreensão internacional e
cultural.
•Nao haverá visitas dos premiados do exterior na província e visitas dos premiados da província ao exterior.
•Todos os direitos autorais (de acordo com os direitos definidos nos artigos 27 e 28 da Lei dos Direitos Autorais) e de propriedade das obras
premiadas pertencerão à província de Kanagawa. O premiado não terá direito autoral sobre a obra.

〇Obras não premiadas
•As obras serão devolvidas somente através da solicitação de devolução. (As despesas de postagem serão por conta do participante)
•Não haverá devolução de obras vindas do exterior.
•As obras não devolvidas serão utilizadas para projetos de doação e instituições públicas.
〇Todas as Informações pessoais dos participantes das obras serão tratadas de acordo com a política de privacidade de Earth Plaza. As informações
pessoais não vão ser utilizadas além da nossa organização.

