
Condições  para participação 

Concurso de Arte 2010 
 
 
Participantes 
A idade mínima dos participantes é de 16 anos.  
O concurso se limita á pessoas que moram no município ou no distrito da 
cidade Hof. Nao são permitidos a participação de artistas da Alemanha 
inteira a execao de artistas da região fronteira com HOf como Plauen, 
Wunsiedel, Bayreuth etc. Também é possível que participem estudantes, 
grupos, escolas etc. Na Polônia e no Brasil, a participação igualmente é 
limitada a região dos parceiros. 
 
 
O tema 
O conteúdo dos trabalhos deverá estar relacionado com um ou mais dos 
seguintes temas: Lixo, Reciclagem, Pontos de Entrega Voluntária, Ciclos 
de Reaproveita-mento, Redução da geração de lixo, Coleta e Destinação, 
etc.     
No caso de utilização de materiais de reciclagem, a obra também pode 
representar outros temas.  
È Importante que a obra tenha uma relação com o tema acima 
mencionado. 
 
 
Que tipo de obras estão aceitas? 
É livre a escolha das formas artísticas de expressão. Sejam elas pintura, 
desenho, gráficos, escultura, colagem ou moda com o uso de materiais 
recicláveis, tudo é permitido.      
Com vistas à publicação no calendário de resíduos, deverá ser possível a 
representação fotográfica dos trabalhos. No caso de pinturas, seria 
conveniente o formato horizontal.       
No caso de obras de tamanho maior, é possível mandar - num primeiro 
passo - fotos de boa qualidade.  
 
 
Direitos  
Com a entrega da obra o participante cede a AZV (Associação de Gestão 
de Resíduos Sólidos) o direito de publicar a obra no contexto do concurso 
e da apresentação dos resultados via impressa, via meios de 
comunicação digital e durante exposições e eventos semelhantes. 
 
 
Responsabilidade 
A  AZV  não se responsabiliza pela perda, estrago, roubo ou dano dos 
Trabalhos. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Júri 
A escolha dos finalistas e a divisão do premio (total de 1500 euros) será 
tarefa do júri profissional. Das decisões do Júri não cabe recurso. 
 
 
Entrega  
As inscrições devem ser enviadas para o escritório da AZV (Associação 
de Gestão de Resíduos Sólidos de Hof) : Kirchplatz 10, D- 95028 Hof 
(Alemanha) ou para os parceiros no Brasil (Prefeitura de Caruaru) e na 
Polônia. Os trabalhos têm que ter o formulário de inscrição no verso. As 
inscrições devem ser recebidas até 31 de Agosto de 2010.  
 
 
Devolução  
O participante cede a obra a AZV até o 31.12.2011. Uma devolução somente 
é possível buscando a obra na Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, 
Lúcia Félix, Pc José Vasconcelos 100, Caruaru, Estado de Pernambuco,  
CEP: 55002415, Brasil, Tel.: 081-3721-1257, turismocaruaru@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof 
Kirchplatz 10 · 95028 Hof 
Tel. 09281/7259-90 · Fax -50 
info@azv-hof.de · www.azv-hof.de 
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