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CONCURSO DE ARTE PARA ESTUDANTES
ENVIE SUA INSCRIÇÃO ATÉ QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO

O STEAMSHIP AUTHORITY convida estudantes de ensino fundamental e medio a submeter
um trabalho artistico e participar da competição anual “Navegue em sua Imaginação.”
Os trabalhos vencedores serão incluídos no calendário de 2021 do Steamship Authority e serão
exibidos no site do Steamship Authority e em algumas balsas. Cartões-presente para viagens de passageiros
do Steamship Authority também serão concedidos a estudantes vencedores. Treze vencedores
de prêmios das comunidades portuárias serão selecionados e as obras de arte vencedoras serão exibidas
no calendário de 2021, bem como exibidas no site do SSA e exibidas a bordo dos ferries do SSA.

BARNSTABLE, FAIRHAVEN, FALMOUTH, MARTHA’S VINEYARD,
NANTUCKET E NEW BEDFORD:
Os estudantes dessas comunidades portuárias são elegíveis para exibir suas obras de arte no calendário 2021.

TODAS AS OUTRAS COMUNIDADES:

Novidade em 2020, estudantes de outras comunidades locais podem enviar obras de arte em categorias
de prêmios especiais para serem destacadas em uma página do Spotlight no calendário de 2021.
Serão selecionados quatro vencedores de comunidades não portuárias.
Todas as inscrições de estudantes da comunidade não portuária devem ilustrar o tema
“Navegue em sua Imaginação” e também serão julgadas em uma das seguintes categorias:

MELHOR USO DE COR • MAIS INOVADOR • MAIS EXPRESSIVO • MAIS IMAGINATIVO
O Steamship Authority agora estará aceitando fotos dos trabalhos dos alunos por e-mail:
sailintoimagination@steamshipauthority.com

Por favor, visite www.SteamshipAuthority.com/sailintoimagination para obter as regras oficiais e instruções de inscriçã.
Nossa organização não discrimina com base em raça, cor, sexo, identidade de gênero, deficiência, religião, estado civil, nacionalidade,
idade, orientação sexual ou qualquer outra classe protegida por leis federais, estaduais ou locais.

SteamshipAuthority.com/sailintoimagination
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CONCURSO DE ARTE ESTUDANTIL
ENVÍA SUA INSCRIÇÃO ATE QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO

ATUALIZAÇÃO:

“Navegue em sua Imaginação” Formulário de Inscrição

AUTORIZAÇÃO PARA O CONCURSO DE ARTE

O Steamship Authority agira
estará aceitando fotos dos trabalhos
dos alunos por e-mail

sailintoimagination@steamshipauthority.com.

Titulo do Projeto ______________________________________
Nome do Aluno __________________________________________________________________
Endereço ___________________________________Cidade/Estado/CEP______________________
Idade _____ Série _____ Nome do pai/mãe/responsável_____________________________________
Telefone _________________________ Email __________________________________________
Escola ________________________ Diretor____________________________________________
Escola Endereço ___________________________________Cidade/Estado/CEP__________________
Professor (se aplicável) _______________________________________________________________
Telefone _________________________ Email __________________________________________
Gostaria que a arte do meu filho fosse devolvida. Entendo que é minha responsabilidade pegá-la em uma instalação do terminal
Steamship (até 31 de dezembro de 2020) depois de ter sido notificado de que o julgamento está completo.
 SIM Terminal / Instalação______________________  NÃO

Consentimento dos Pais ou Guardiões:
Eu, ______________________________ dou permissão para_______________________________
(nome do Pai/Guardião)

(nome do Aluno)

inscrever seu trabalho artístico original no Concurso de Arte “Navegue em sua Imaginação” promovido pelo
Steamship Authority. Eu compreendo que a peça de arte se tornará propriedade do Steamship Authority,
podendo ser reproduzida por razões promocionais. Também compreendo que o nome de meu filho (a) pode ser
usado para promover seu trabalho artístico, como parte do Concurso promovido pelo Steamship Authority.
Assinatura do Pai/Guardião _____________________________________ Data__________________
Enviar para:
Steamship Authority Art Contest, c/o Marketing Department, 509 Falmouth Road, Suite C, Mashpee, MA 02649
Todas as inscrições devem ser recebidas até 30 de setembro de 2020. O Steamship Authority está aceitando
fotos dos trabalhos dos alunos por e-mail: sailintoimagination@steamshipauthority.com. Embora ainda
precisaremos da obra de arte original para exibição e concurso, esperamos que as famílias possam usar essa
ordem de “ficar em casa” para inspirar criatividade.

ATUALIZADO EM 1 DE JUNHO
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Concurso de “Navegue em sua Imaginação”
REGRAS OFICIAIS DO CONCURSO
Descrição sobre o Concurso

O Steamship Authority (SSA) convida alunos cursando series K-12 a participar de seu 5o Concurso de Arte “Navegue em sua
Imaginação”. Os alunos das comunidades de Barnstable, Fairhaven, Falmouth, Martha’s Vineyard, Nantucket e New Bedford são
elegíveis para exibir suas obras de arte em um calendário de 2021. Os estudantes de comunidades não portuárias são elegíveis
para enviar obras de arte em categorias de prêmios especiais para serem exibidas em uma página do Spotlight. Treze vencedores
de prêmios das comunidades portuárias serão selecionados e as obras de arte vencedoras serão exibidas no calendário de 2021,
bem como exibidas no site da SSA e exibidas a bordo de balsas da SSA. Quatro vencedores de prêmios de comunidades não
portuárias serão apresentados em uma página do Spotlight.
O tema do concurso “Navegue em sua Imaginação” foi criado para incentivar alunos a compartilhar conosco suas experiências a
bordo de nossas balsas nos portos do Cape e das Ilhas e também para inspirar interpretações sobre crescer próximo do oceano.
Todos os alunos que enviarem trabalhos artísticos originais durante o período do concurso serão inscritos em um sorteio de um passe
VISA Gift Card de $150. Todas as inscrições de obras de arte / concorrentes têm a mesma chance de ganhar este grande prêmio. A
linha do tempo para a inscrição e o anúncio do prêmio são consistentes com as regras do concurso conforme indicado abaixo.
Além de ter, oportunidade de ver suas peças de arte expostas e impressas no calendário do SSA de 2020. Cada ganhador receberá
um cartão presente de $100.00 válido para viajar em qualquer porto servido pelos barcos do SSA.
O concurso terá início em 1 de março de 2020. As inscrições são gratuitas. Todas as inscrições precisam ser recebidas pelo correio
ou em mãos ou entregues em um terminal SSA antes do dia 30 de setembro de 2020. Os vencedores serão anunciados mais ou
menos no dia 15 de outubro de 2020.

REGRAS DO CONCURSO

• C ada aluno pode submeter um trabalho.
• As submissões precisam ser de um trabalho artístico criado por um aluno entre K-12 séries cursando em escolas de Barnstable,
Fairhaven, Falmouth, Martha’s Vineyard, Nantucket ou New Bedford. Alunos que recebem educação escolar em casa ou outra
opção de escola também qualificam a participar. As obras de arte de comunidades não portuárias serão consideradas para
seleção em quatro categorias de prêmios especiais a serem exibidas apenas em uma página de destaque do calendário.
•O
 nome, endereço, série e escola do aluno precisa estar na parte de trás de seu trabalho de arte original que for submetido. Os
nomes dos alunos não poderão ser escritos na frente ou incorporados em seus trabalhos.
•O
 s trabalhos tem que ser submetidos pelo correio ou num terminal SSA até dia setembro de 2020 às 23:59. Atrasos não serão
aceitos.
• C ada pai, mãe ou guardião precisa completar e assinar o formulário para inscrição/Autorização do concurso e submeter uma
cópia do formulário original, em papel, com cada peça de arte a ser submetida. Trabalhos sem o formulário não serão aceitos.
• A Peça original será exigida se esta for a ganhadora do concurso e será exposta nas recepções e nas barcas em locais
selecionados. Trabalhos originais serão de propriedade do Steamship Authority.
•G
 anhadores concordam em dar permissão do SSA para usar seus nomes, escolas e trabalhos para promover o concurso “Sail
into Imagination” e o calendário.

ELIGIBILIDADE

• C ada participante precisa estar estudando entre K-12 series matriculados em escolas de Barnstable, Fairhaven, Falmouth,
Martha’s Vineyard, Nantucket ou New Bedford. Alunos que recebem educação escolar em casa ou outra opção de escola
dentro dessas comunidades também podem participar.
• Funcionários do SSA ou de Pierce-Coté Adversiting/Regan Communications Group e seus familiares não qualificam para
participação no concurso.
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CRITÉRIOS DE PROJETO

•Todos os projetos precisam ilustrar o tema do concurso “Navegue em sua Imaginação”. Os desenhos devem incluir uma balsa
do SSA e elementos que demonstram a vida a beira-mar, atributos únicos ou pontos de referencia específicos a uma dessas
comunidades.
• Todos os trabalhos de arte precisam ser originais e não podem ser marcas registradas, marcas corporativas, logos ou violações
de direitos autorais.
• O nome do aluno, endereço, numero de telefone, serie e escola precisa estar incluso na parte de trás da obra de arte
submetida. Não coloque nome do aluno na frente.

FORMATOS/TAMANHOS ACEITOS

• Desenhos originais, pinturas e rascunhos serão aceitos. Óleo, acrílico, aquarelas, pasteis, caneta, lápis, tinta ou uma
combinação desses serão aceitos. Fotografias, fotocopias, arte criada digitalmente e imagens copiadas serão desqualificadas.
(nenhum desenho ou fotografia em 3D será aceitos.)
• Os trabalhos precisam ter, pelo menos 11” a 17” e não podem exceder a 16” de largura por 20” de altura. Trabalhos dever
ser feitos em papel ou outra superfície plana. Desenhos precisam ser em formato panorâmico/horizontal. Arte em 3-D
dimensional não será aceito.
• Trabalhos originais não podem ser dobrados. Trabalhos em moldura precisam ser removíveis para que sejam reproduzidos.

SELEÇÃO DOS TRABALHOS VENCEDORES

• Os vencedores serão escolhidos baseados em originalidade, criatividade e interpretação do tema do concurso e aparência
visual.
• Participantes serão julgados por um painel de representantes da comunidade escolhidos pelo SSA.

PREMIOS

• Do total de inscritos, serão escolhidos 13 vencedores de comunidades portuárias e 4 vencedores de comunidades não
portuárias.
• As obras de arte vencedoras dos estudantes da comunidade portuária serão exibidas no calendário 2021 da SSA, bem como
exibidas no site da SSA e exibidas a bordo das balsa da SSA em um pôster que mostra todas as obras de arte vencedoras. As
obras de arte vencedoras de estudantes da comunidade não portuária serão exibidas em uma página de destaque.
• Cada aluno vencedor receberá um vale-presente de US$100,00 válido para viagens a qualquer porto servido pela SSA. Esses
cartões-presente não serão transferíveis e não terão valor em dinheiro.
• Um concorrente de obra de arte/participante que vencer do sorteio receberá um vale-presente VISA de US$150. Este prêmio
também não será transferível.

SUBMISSÕES

Os pais ou guardiões dos alunos devem submeter o trabalho artístico juntamente com o formulário de inscrição do concurso
a partir do dia 1 de março de 2020. Uma cópia das regras do concurso e o pacote de inscrição está disponível no site:
www.SteamshipshipAuthority.com/sailintoimagination.
Participações submetidas por correio (*ou via e-mail) devem ser endereçadas a:

Steamship Authority Art Contest, c/o Marketing Department, 509 Falmouth Road, Suite C, Mashpee, MA 02649
Todas as participações submetidas via correio, precisam incluir a cópia original do formulário de inscrição/divulgação e, recebidas
antes do dia 30 de setembro de 2020. Submissões após dia 30 setembro de 2020 serão desqualificadas.
* Você pode enviar uma imagem da obra de arte por e-mail para sailintoimagination@steamshipauthority.com e precisaremos da arte
original até o final de 30 de setembro de 2020 para se qualificar.

Vencedores serão anunciados no site do SSA, www.steamshipauthority.com no meados de outubro de 2020.
As regras do concurso são sujeitas a mudanças sem notificação prévia.
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