
ART. 1º A PROVA
1.1. O Campeonato Decor Wrapping Brazil será realizado nos dias 10, 11, 12 e 13 de Setembro de 
2019, na feira Signs Nordeste 2019, na cidade de Fortaleza, CE, no Centro de Eventos do Ceará 
(Pavilhão Leste).

1.2 Poderão participar deste CAMPEONATO DE ENVELOPAMENTO todas as pessoas residentes no 
Brasil, que sejam pro�ssionais da área de envelopamento decorativo e signmaker.

1.3 Será terminantemente proibida a participação de parentes de 1º grau, prestadores de serviços 
de colaboradores de todos os patrocinadores apoiadores.

1.4 Os pro�ssionais que se inscreverem no Campeonato DECOR WRAPPING BRAZIL deverão 
cumprir as regras aqui presentes nesse regulamento, referente a conduta do participante e forma 
de competição segura e pro�ssional.

1.5 Caso os pro�ssionais inscritos não cumpram o regulamento aqui presente, serão 
desclassi�cados automaticamente, sem reembolso de participação.

1.6  Os pro�ssionais declaram estar de acordo com os termos do regulamento e condições de 
participação nas provas.

Art. 2º MECÂNICA
2. MECÂNICA DE INSCRIÇÃO

2.1 Os pro�ssionais elegíveis a participarem do concurso, deverão acessar a página do 
campeonato no link www.decorwrappingbrazil.com.br, preencher os dados necessários e enviar 5 
(cinco) fotos para visualização do portfólio pessoal, com trabalhos realizados.

2.2 As inscrições serão aceitas no período de 24 de julho a 9 de Agosto de 2019, impreterivelmente 
pelo site e nas datas propostas. Após essa data, não serão aceitas inscrições.

2.3 Após o período de inscrição, serão selecionados 32 participantes, que concorrerão sem 
assistentes, em um total de 8 provas (02 etapas por dia - 04 Participantes por etapa). Os critérios 
para seleção serão criatividade e qualidade dos trabalhos , sendo que o melhor e mais bem 
pontuado ganhará o evento e seus respectivos prêmios.
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2.3.1 Os 24 selecionados serão noti�cados, via e-mail, con�rmando sua participação no Concurso 
e informando o prazo e os dados para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00 (vinte 
reais).

2.3.2 Após o envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição pelo participante, o 
pro�ssional receberá um e-mail de con�rmação de sua participação no campeonato.

2.3.3 O não pagamento da taxa no período indicado no e-mail para inscrição, automaticamente 
desclassi�cará o participante convocado.

2.4 O não comparecimento do competidor no dia da prova, não o dará o direito de reembolso do 
valor pago para inscrição.

2.5 Posteriormente, a comissão organizadora enviará um e-mail com a respectiva data e horário 
de participação na bateria e prova classi�catória.

2.6 A inscrição no concurso não signi�ca o credenciamento automático na feira. Os participantes 
deverão fazer as suas credenciais, pelo site da própria feira: 
https://maquintex.fcem.com.br/quero-visitar/
Obs.: Caso tenham algum imprevisto, comunicar a equipe do Campeonato pelo e-mail: 
dwb@imprimax.com.br

2.7 O competidor deverá participar sozinho, sem o auxílio de algum ajudante. 

2.7.1 Se porventura um dos participantes não puder comparecer no dia do evento, o mesmo será 
substituído por um novo participante, à critério da produção do evento.

2.8 Serão selecionadas mais 10 aplicadores de stand by, do Nordeste, que �carão na lista de 
espera. Todos esses participantes deverão obrigatoriamente seguir os procedimentos de 
credenciamento da feira do item 2.6.

2.8.1 Caso haja desistência no dia da participação, o 1º candidato na lista de espera, por ordem de 
chegada ao stand, ocupará a posição no lugar do desistente. Assim, sucessivamente, caso o 
primeiro aplicador selecionado da �la de espera não esteja na área do campeonato no momento 
da convocação.

2.8.2 Os aplicadores stand by deverão estar presentes com 30 minutos de antecedência no local 
de realização da prova, garantindo sua participação, caso sejam convocados.

2.8.3 O aplicador stand by convocado deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição no ato da 
convocação. O pagamento deverá ser realizado em dinheiro.

Art. 3º O CAMPEONATO
3. MECÂNICA DE COMPETIÇÃO

3.1 O campeonato consiste no envelopamento de um ambiente de uma sala (simulado), durante 
o período de 1h, utilizando apenas materiais auto adesivos previamente separados pela produção 
do evento.

3.2 Os participantes serão avaliados durante a prova, com as técnicas utilizadas, organização,
limpeza e cuidado com os materiais e móveis do campeonato.

https://maquintex.fcem.com.br/quero-visitar/
mailto:dwb@imprimax.com.br


3.2.1 As regras e pontuações de cada móvel e o tempo estarão expostos durante a prova, no dia 
respectivo. 

3.2.2 A pontuação �nal do candidato será acessada 30 minutos após a prova. Os jurados estão 
aptos a avaliar o desempenho conforme critérios de avaliação. Sendo eles os responsáveis pela 
pontuação �nal de cada equipe.

3.3 A disputa do campeonato ocorrerá da seguinte forma:

3.3.1 Duas etapas por dia, com quatro concorrentes participando simultaneamente, cada um em 
seu respectivo espaço.

3.3.2 Os competidores terão uma hora (1h) para envelopar móveis de um escritório.

3.4 Os 4 (quatro) dias do campeonato serão compostos por:
- 2 etapas, com 4 competidoras em cada. Sendo a 1ª bateria à tarde e a 2ª etapa à noite.

3.5 O competidor com a melhor pontuação �nal, após análise dos jurados, será o ganhador da 
etapa.

3.6 Horários:

1º E 2º BATERIA

10/09 TERÇA-FEIRA

TARDE
NOITE

APLICADORES 01, 02, 03 E 04
APLICADORES 05, 06, 07 E 08

16:30H ÀS 17:30H
18:30H ÀS 19:30H

3º E 4º BATERIA

11/09 QUARTA-FEIRA

5º E 6º BATERIA

12/09 QUINTA-FEIRA

7º E 8º BATERIA

13/09 SEXTA-FEIRA

TARDE
NOITE

APLICADORES 09, 10, 11 E 12
APLICADORES 13, 14, 15 E 16

16:30H ÀS 17:30H
18:30H ÀS 19:30H

TARDE
NOITE

APLICADORES 17, 18, 19 E 20
APLICADORES 21, 22, 23 E 24

16:30H ÀS 17:30H
18:30H ÀS 19:30H

TARDE
NOITE

APLICADORES 25, 26, 27 E 28
APLICADORES 29, 30, 31 E 32

16:30H ÀS 17:30H
18:30H ÀS 19:30H



3.6 A organização do evento se responsabiliza em fornecer infra-estrutura, tomadas, energia elétrica, 
limpeza e os adesivos para realização das provas. Além de todos os equipamentos necessários para 
realização, sendo esses: soprador, espátula, estiletes, entre outros. 

3.7 Não serão permitidos alvejantes ou uso de produtos químicos durante a prova. 

3.8 Os competidores deverão se apresentar com uma hora de antecedência.  O período de tolerância 
de atraso é de 5 minutos, do contrário a equipe será desclassi�cada da classi�catória. O tempo de 
atraso será descontado do próprio tempo de prova do competidor em questão.

3.9 Será obrigatório o uso dos equipamentos fornecidos pela organização.

3.9.1 Não serão aceitos equipamentos ou materiais com marcas de concorrentes.

4.0 Cada etapa terá um ambiente disponível para cada participante. Cada móvel terá uma pontuação 
para agregar na soma �nal da prova.

4.1 Serão pontuados os mobiliários totalmente envelopados.

4.2 Os adesivos IMPRIMAX serão entregues aos competidores, igualmente, durante as provas.

4.3 Os competidores receberão uma pontuação �nal, conforme soma dos móveis envelopados no 
ambiente da sua etapa. Essa pontuação �nal será devido a soma dos itens, menos os descontos 
realizados pelos critérios da seção 6.1 do regulamento.

4.4 Serão avaliados grau de di�culdade, nível de técnica e detalhamento do envelopamento durante 
a prova. CRIATIVIDADE, TENDÊNCIA E COMPOSIÇÃO DO AMBIENTE.

4.5 Será considerado penalidade grave a utilização de ajuda externa de terceiros e o concorrente será 
desclassi�cado.

ART. 2º JURADOS
5. OS JUÍZES

5.1 Uma bancada de juízes, composta por pessoas gabaritadas, fará o julgamento �nal, com resposta 
�nal, sem argumentação.

5.1.1. O sistema de pontuação será baseado em duas etapas, sendo essas pela pontuação dos móveis 
devidamente envelopados e critérios de avaliação dos jurados.

5.1.2. Os juízes irão julgar os competidores individualmente, pelo término da prova e mobiliários 
totalmente envelopados. O total de pontos acumulados após a soma �nal das fases irá determinar o 
vencedor. Em caso de empate, o maior número de móveis envelopados e um quarto juiz da 
IMPRIMAX, dará a pontuação, �nal para desempate. 

5.2 Qualquer dani�cação aos móveis da bateria em questão, por mau uso das ferramentas para prova 
tornará o competidor infrator desclassi�cado. 

5.3 Os organizadores deste campeonato se reservam o direito de desclassi�car, a qualquer momento, 
os competidores que não obedecerem as regras deste regulamento.

6. CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS
6.1 Cada juiz irá atribuir uma pontuação do mínimo para o máximo para cada item:

1 - QUALIDADE DO ENVELOPAMENTO 
 • TEMPO
 • DESCARTE DE LÂMINAS
 • RISCOS COM ESTILETE
 • RISCOS COM ESPÁTULAS
 • BOLHAS
 • VINCOS
 • REFILE
 • SOBREPOSIÇÃO
 • DEFORMAÇÃO DO MATERIAL
 • CASAMENTO DE IMAGEM
 • ESQUADRO
 • PONTO DE VISÃO (CASAMENTO DE IMAGENS)
2 - LIMPEZA e ORGANIZAÇÃO
3 - COMPOSIÇÃO
4 - CRIATIVIDADE
5 – TENDÊNCIA
6 - INOVAÇÃO

6.2 Os competidores devem �nalizar a prova com o ambiente limpo. Caso isso não ocorra, perderão 
pontos na avaliação �nal. 

7. PREMIAÇÃO
7.1 A equipe vencedora, ganhará os PRÊMIOS:
R$ 2.000,00 (Dois mil reais) em produtos Imprimax, R$ 500,00 (Quinhentos reais) em produtos Exfak, 
além de ser contemplado com uma vaga para a etapa principal  do Decor Wrapping Brazil 3, que 
ocorrerá nos dias 22 a 25 de Julho de 2020, na feira Future Print em São Paulo/SP, com hospedagem e 
passagens aéreas pagas pela organização do evento para o vencedor e seu assistente.
Obs.: Qualquer custo extra (dias extra-feira, consumo durante a hospedagem, alimentação durante 
todo o período, translado, etc) deverá ser arcado pelo participante.

7.2 Após o término da prova, a organização entrará em contato com o aplicador vencedor, via e-mail 
e telefone, para escolha dos produtos de preferência do ganhador.

7.3 O prazo para efetuar a escolha dos produtos é de até 30 dias após o evento. Caso o vencedor do 
Campeonato Decor Wrapping Brazil (Etapa Nordeste) não se pronuncie, o mesmo não terá direito de 
reivindicar os prêmios.

7.4 É expressamente proibida a transferência da premiação para outra pessoa. Apenas o vencedor do 
concurso poderá receber os mesmos. Não será aceita a troca da premiação por dinheiro.

8. AUTORIZAÇÃO CONCESSÃO DE IMAGEM
8.1 As equipes competidoras inscritas �rmam responsabilidade com a organização por meio dos 
termos aqui concedidos nos tópicos 8.1.1 e 10. E concordam em autorizar, desde já e de pleno direito, 
de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, bem como atestam ter obtido todas as 
autorizações porventura necessárias, relativas à citação de outras pessoas.

8.1.1 Termo de cessão de direito de uso de imagem:
COMPETIDOR:
Neste ato, eu _______________________________________________________________________, 
nacionalidade ___________________________, estado civil ______________________, portador da 
Cédula de identidade RG nº.___________________________, inscrito no CPF/MF sob nº 
_________________________________, residente à Av/Rua _________________________________
_______________________________, nº. __________, complemento ______________, município de 
________________________________/ Estado_______ AUTORIZO o uso de minha imagem em todo 
e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e 
institucionais do campeonato Decor Wrapping Brazil, sendo essas destinadas à divulgação ao público 
em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 
mencionada em todo o território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) 
busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc); (III) folder de apresentação; (IV) 
anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia 
eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros) e mídias sociais 
(facebook, instagram, canal do YouTube). Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que 
autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha 
imagem ou a qualquer outro.

________________________________, dia ______ de ____________________ de  2019.

Nome:

(assinatura)______________________________________

8.2 O não preenchimento dos termos de concessão de imagem, automaticamente desclassi�ca o 
candidato. 

8.3 Autorizações descritas acima não signi�cam, implicam ou resultam em qualquer obrigação de 
divulgação, nem de pagamento.

8.4 Os organizadores deste campeonato se reservam o direito de não aceitar a inscrição de qualquer 
competidor que não atenda aos termos aqui discriminados.

8.5  Ao realizar sua inscrição, os competidores autorizam que os organizadores deste campeonato 
façam o envio de informações, ofertas e lançamentos para o e-mail cadastrado na �cha de inscrição.

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS
9.1 Os organizadores comprometem-se na administração dos dados de inscrição em 
con�dencialidade aos participantes do Decor Wrapping Brazil. 

9.2 A Imprimax, idealizadora do campeonato, se reserva o direito de alterar regras e premiações deste 
regulamento e/ou da política deste campeonato sem aviso prévio, nos casos em que houver 
necessidade ou por justa causa. Sendo de responsabilidade dos competidores o acompanhamento 
das informações contidas neste regulamento no site www.decorwrappingbrazil.com.br

9.3 Em caso de dúvidas sobre o acompanhamento do campeonato no decorrer do mesmo, os 
competidores deverão entrar em contato através do e-mail dwb@imprimax.com.br

9.4 As decisões dos organizadores serão irrevogáveis.
9.5 O presente regulamento está devidamente registrado em cartório.

10. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro para os devidos �ns do presente regulamento que li e concordo integralmente com os itens 
aqui presentes, referente ao Campeonato Decor Wrapping Brazil. Assumo minhas responsabilidade e 
compromisso com a organização e com as obrigações aqui descritas. Firmando assim a assinatura 
deste Termo de Responsabilidade.

COMPETIDOR

Nome __________________________________________________________

RG _______________________________________

_____________________________________________
Assinatura do competidor

___________________________________, ______ de____________ de 2019.
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deste Termo de Responsabilidade.

COMPETIDOR

Nome __________________________________________________________

RG _______________________________________

_____________________________________________
Assinatura do competidor

___________________________________, ______ de____________ de 2019.



3.6 A organização do evento se responsabiliza em fornecer infra-estrutura, tomadas, energia elétrica, 
limpeza e os adesivos para realização das provas. Além de todos os equipamentos necessários para 
realização, sendo esses: soprador, espátula, estiletes, entre outros. 

3.7 Não serão permitidos alvejantes ou uso de produtos químicos durante a prova. 

3.8 Os competidores deverão se apresentar com uma hora de antecedência.  O período de tolerância 
de atraso é de 5 minutos, do contrário a equipe será desclassi�cada da classi�catória. O tempo de 
atraso será descontado do próprio tempo de prova do competidor em questão.

3.9 Será obrigatório o uso dos equipamentos fornecidos pela organização.

3.9.1 Não serão aceitos equipamentos ou materiais com marcas de concorrentes.

4.0 Cada etapa terá um ambiente disponível para cada participante. Cada móvel terá uma pontuação 
para agregar na soma �nal da prova.

4.1 Serão pontuados os mobiliários totalmente envelopados.

4.2 Os adesivos IMPRIMAX serão entregues aos competidores, igualmente, durante as provas.

4.3 Os competidores receberão uma pontuação �nal, conforme soma dos móveis envelopados no 
ambiente da sua etapa. Essa pontuação �nal será devido a soma dos itens, menos os descontos 
realizados pelos critérios da seção 6.1 do regulamento.

4.4 Serão avaliados grau de di�culdade, nível de técnica e detalhamento do envelopamento durante 
a prova. CRIATIVIDADE, TENDÊNCIA E COMPOSIÇÃO DO AMBIENTE.

4.5 Será considerado penalidade grave a utilização de ajuda externa de terceiros e o concorrente será 
desclassi�cado.

ART. 2º JURADOS
5. OS JUÍZES

5.1 Uma bancada de juízes, composta por pessoas gabaritadas, fará o julgamento �nal, com resposta 
�nal, sem argumentação.

5.1.1. O sistema de pontuação será baseado em duas etapas, sendo essas pela pontuação dos móveis 
devidamente envelopados e critérios de avaliação dos jurados.

5.1.2. Os juízes irão julgar os competidores individualmente, pelo término da prova e mobiliários 
totalmente envelopados. O total de pontos acumulados após a soma �nal das fases irá determinar o 
vencedor. Em caso de empate, o maior número de móveis envelopados e um quarto juiz da 
IMPRIMAX, dará a pontuação, �nal para desempate. 

5.2 Qualquer dani�cação aos móveis da bateria em questão, por mau uso das ferramentas para prova 
tornará o competidor infrator desclassi�cado. 

5.3 Os organizadores deste campeonato se reservam o direito de desclassi�car, a qualquer momento, 
os competidores que não obedecerem as regras deste regulamento.

6. CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS
6.1 Cada juiz irá atribuir uma pontuação do mínimo para o máximo para cada item:

1 - QUALIDADE DO ENVELOPAMENTO 
 • TEMPO
 • DESCARTE DE LÂMINAS
 • RISCOS COM ESTILETE
 • RISCOS COM ESPÁTULAS
 • BOLHAS
 • VINCOS
 • REFILE
 • SOBREPOSIÇÃO
 • DEFORMAÇÃO DO MATERIAL
 • CASAMENTO DE IMAGEM
 • ESQUADRO
 • PONTO DE VISÃO (CASAMENTO DE IMAGENS)
2 - LIMPEZA e ORGANIZAÇÃO
3 - COMPOSIÇÃO
4 - CRIATIVIDADE
5 – TENDÊNCIA
6 - INOVAÇÃO

6.2 Os competidores devem �nalizar a prova com o ambiente limpo. Caso isso não ocorra, perderão 
pontos na avaliação �nal. 

7. PREMIAÇÃO
7.1 A equipe vencedora, ganhará os PRÊMIOS:
R$ 2.000,00 (Dois mil reais) em produtos Imprimax, R$ 500,00 (Quinhentos reais) em produtos Exfak, 
além de ser contemplado com uma vaga para a etapa principal  do Decor Wrapping Brazil 3, que 
ocorrerá nos dias 22 a 25 de Julho de 2020, na feira Future Print em São Paulo/SP, com hospedagem e 
passagens aéreas pagas pela organização do evento para o vencedor e seu assistente.
Obs.: Qualquer custo extra (dias extra-feira, consumo durante a hospedagem, alimentação durante 
todo o período, translado, etc) deverá ser arcado pelo participante.

7.2 Após o término da prova, a organização entrará em contato com o aplicador vencedor, via e-mail 
e telefone, para escolha dos produtos de preferência do ganhador.

7.3 O prazo para efetuar a escolha dos produtos é de até 30 dias após o evento. Caso o vencedor do 
Campeonato Decor Wrapping Brazil (Etapa Nordeste) não se pronuncie, o mesmo não terá direito de 
reivindicar os prêmios.

7.4 É expressamente proibida a transferência da premiação para outra pessoa. Apenas o vencedor do 
concurso poderá receber os mesmos. Não será aceita a troca da premiação por dinheiro.

8. AUTORIZAÇÃO CONCESSÃO DE IMAGEM
8.1 As equipes competidoras inscritas �rmam responsabilidade com a organização por meio dos 
termos aqui concedidos nos tópicos 8.1.1 e 10. E concordam em autorizar, desde já e de pleno direito, 
de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, bem como atestam ter obtido todas as 
autorizações porventura necessárias, relativas à citação de outras pessoas.

8.1.1 Termo de cessão de direito de uso de imagem:
COMPETIDOR:
Neste ato, eu _______________________________________________________________________, 
nacionalidade ___________________________, estado civil ______________________, portador da 
Cédula de identidade RG nº.___________________________, inscrito no CPF/MF sob nº 
_________________________________, residente à Av/Rua _________________________________
_______________________________, nº. __________, complemento ______________, município de 
________________________________/ Estado_______ AUTORIZO o uso de minha imagem em todo 
e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e 
institucionais do campeonato Decor Wrapping Brazil, sendo essas destinadas à divulgação ao público 
em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 
mencionada em todo o território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) 
busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc); (III) folder de apresentação; (IV) 
anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia 
eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros) e mídias sociais 
(facebook, instagram, canal do YouTube). Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que 
autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha 
imagem ou a qualquer outro.

________________________________, dia ______ de ____________________ de  2019.

Nome:

(assinatura)______________________________________

8.2 O não preenchimento dos termos de concessão de imagem, automaticamente desclassi�ca o 
candidato. 

8.3 Autorizações descritas acima não signi�cam, implicam ou resultam em qualquer obrigação de 
divulgação, nem de pagamento.

8.4 Os organizadores deste campeonato se reservam o direito de não aceitar a inscrição de qualquer 
competidor que não atenda aos termos aqui discriminados.

8.5  Ao realizar sua inscrição, os competidores autorizam que os organizadores deste campeonato 
façam o envio de informações, ofertas e lançamentos para o e-mail cadastrado na �cha de inscrição.

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS
9.1 Os organizadores comprometem-se na administração dos dados de inscrição em 
con�dencialidade aos participantes do Decor Wrapping Brazil. 

9.2 A Imprimax, idealizadora do campeonato, se reserva o direito de alterar regras e premiações deste 
regulamento e/ou da política deste campeonato sem aviso prévio, nos casos em que houver 
necessidade ou por justa causa. Sendo de responsabilidade dos competidores o acompanhamento 
das informações contidas neste regulamento no site www.decorwrappingbrazil.com.br

9.3 Em caso de dúvidas sobre o acompanhamento do campeonato no decorrer do mesmo, os 
competidores deverão entrar em contato através do e-mail dwb@imprimax.com.br

9.4 As decisões dos organizadores serão irrevogáveis.
9.5 O presente regulamento está devidamente registrado em cartório.

10. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro para os devidos �ns do presente regulamento que li e concordo integralmente com os itens 
aqui presentes, referente ao Campeonato Decor Wrapping Brazil. Assumo minhas responsabilidade e 
compromisso com a organização e com as obrigações aqui descritas. Firmando assim a assinatura 
deste Termo de Responsabilidade.

COMPETIDOR

Nome __________________________________________________________

RG _______________________________________

_____________________________________________
Assinatura do competidor

___________________________________, ______ de____________ de 2019.

http://www.decorwrappingbrazil.com.br
mailto:dwb@imprimax.com.br


3.6 A organização do evento se responsabiliza em fornecer infra-estrutura, tomadas, energia elétrica, 
limpeza e os adesivos para realização das provas. Além de todos os equipamentos necessários para 
realização, sendo esses: soprador, espátula, estiletes, entre outros. 

3.7 Não serão permitidos alvejantes ou uso de produtos químicos durante a prova. 

3.8 Os competidores deverão se apresentar com uma hora de antecedência.  O período de tolerância 
de atraso é de 5 minutos, do contrário a equipe será desclassi�cada da classi�catória. O tempo de 
atraso será descontado do próprio tempo de prova do competidor em questão.

3.9 Será obrigatório o uso dos equipamentos fornecidos pela organização.

3.9.1 Não serão aceitos equipamentos ou materiais com marcas de concorrentes.

4.0 Cada etapa terá um ambiente disponível para cada participante. Cada móvel terá uma pontuação 
para agregar na soma �nal da prova.

4.1 Serão pontuados os mobiliários totalmente envelopados.

4.2 Os adesivos IMPRIMAX serão entregues aos competidores, igualmente, durante as provas.

4.3 Os competidores receberão uma pontuação �nal, conforme soma dos móveis envelopados no 
ambiente da sua etapa. Essa pontuação �nal será devido a soma dos itens, menos os descontos 
realizados pelos critérios da seção 6.1 do regulamento.

4.4 Serão avaliados grau de di�culdade, nível de técnica e detalhamento do envelopamento durante 
a prova. CRIATIVIDADE, TENDÊNCIA E COMPOSIÇÃO DO AMBIENTE.

4.5 Será considerado penalidade grave a utilização de ajuda externa de terceiros e o concorrente será 
desclassi�cado.

ART. 2º JURADOS
5. OS JUÍZES

5.1 Uma bancada de juízes, composta por pessoas gabaritadas, fará o julgamento �nal, com resposta 
�nal, sem argumentação.

5.1.1. O sistema de pontuação será baseado em duas etapas, sendo essas pela pontuação dos móveis 
devidamente envelopados e critérios de avaliação dos jurados.

5.1.2. Os juízes irão julgar os competidores individualmente, pelo término da prova e mobiliários 
totalmente envelopados. O total de pontos acumulados após a soma �nal das fases irá determinar o 
vencedor. Em caso de empate, o maior número de móveis envelopados e um quarto juiz da 
IMPRIMAX, dará a pontuação, �nal para desempate. 

5.2 Qualquer dani�cação aos móveis da bateria em questão, por mau uso das ferramentas para prova 
tornará o competidor infrator desclassi�cado. 

5.3 Os organizadores deste campeonato se reservam o direito de desclassi�car, a qualquer momento, 
os competidores que não obedecerem as regras deste regulamento.

6. CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS
6.1 Cada juiz irá atribuir uma pontuação do mínimo para o máximo para cada item:

1 - QUALIDADE DO ENVELOPAMENTO 
 • TEMPO
 • DESCARTE DE LÂMINAS
 • RISCOS COM ESTILETE
 • RISCOS COM ESPÁTULAS
 • BOLHAS
 • VINCOS
 • REFILE
 • SOBREPOSIÇÃO
 • DEFORMAÇÃO DO MATERIAL
 • CASAMENTO DE IMAGEM
 • ESQUADRO
 • PONTO DE VISÃO (CASAMENTO DE IMAGENS)
2 - LIMPEZA e ORGANIZAÇÃO
3 - COMPOSIÇÃO
4 - CRIATIVIDADE
5 – TENDÊNCIA
6 - INOVAÇÃO

6.2 Os competidores devem �nalizar a prova com o ambiente limpo. Caso isso não ocorra, perderão 
pontos na avaliação �nal. 

7. PREMIAÇÃO
7.1 A equipe vencedora, ganhará os PRÊMIOS:
R$ 2.000,00 (Dois mil reais) em produtos Imprimax, R$ 500,00 (Quinhentos reais) em produtos Exfak, 
além de ser contemplado com uma vaga para a etapa principal  do Decor Wrapping Brazil 3, que 
ocorrerá nos dias 22 a 25 de Julho de 2020, na feira Future Print em São Paulo/SP, com hospedagem e 
passagens aéreas pagas pela organização do evento para o vencedor e seu assistente.
Obs.: Qualquer custo extra (dias extra-feira, consumo durante a hospedagem, alimentação durante 
todo o período, translado, etc) deverá ser arcado pelo participante.

7.2 Após o término da prova, a organização entrará em contato com o aplicador vencedor, via e-mail 
e telefone, para escolha dos produtos de preferência do ganhador.

7.3 O prazo para efetuar a escolha dos produtos é de até 30 dias após o evento. Caso o vencedor do 
Campeonato Decor Wrapping Brazil (Etapa Nordeste) não se pronuncie, o mesmo não terá direito de 
reivindicar os prêmios.

7.4 É expressamente proibida a transferência da premiação para outra pessoa. Apenas o vencedor do 
concurso poderá receber os mesmos. Não será aceita a troca da premiação por dinheiro.

8. AUTORIZAÇÃO CONCESSÃO DE IMAGEM
8.1 As equipes competidoras inscritas �rmam responsabilidade com a organização por meio dos 
termos aqui concedidos nos tópicos 8.1.1 e 10. E concordam em autorizar, desde já e de pleno direito, 
de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, bem como atestam ter obtido todas as 
autorizações porventura necessárias, relativas à citação de outras pessoas.

8.1.1 Termo de cessão de direito de uso de imagem:
COMPETIDOR:
Neste ato, eu _______________________________________________________________________, 
nacionalidade ___________________________, estado civil ______________________, portador da 
Cédula de identidade RG nº.___________________________, inscrito no CPF/MF sob nº 
_________________________________, residente à Av/Rua _________________________________
_______________________________, nº. __________, complemento ______________, município de 
________________________________/ Estado_______ AUTORIZO o uso de minha imagem em todo 
e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e 
institucionais do campeonato Decor Wrapping Brazil, sendo essas destinadas à divulgação ao público 
em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 
mencionada em todo o território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) 
busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc); (III) folder de apresentação; (IV) 
anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia 
eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros) e mídias sociais 
(facebook, instagram, canal do YouTube). Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que 
autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha 
imagem ou a qualquer outro.

________________________________, dia ______ de ____________________ de  2019.

Nome:

(assinatura)______________________________________

8.2 O não preenchimento dos termos de concessão de imagem, automaticamente desclassi�ca o 
candidato. 

8.3 Autorizações descritas acima não signi�cam, implicam ou resultam em qualquer obrigação de 
divulgação, nem de pagamento.

8.4 Os organizadores deste campeonato se reservam o direito de não aceitar a inscrição de qualquer 
competidor que não atenda aos termos aqui discriminados.

8.5  Ao realizar sua inscrição, os competidores autorizam que os organizadores deste campeonato 
façam o envio de informações, ofertas e lançamentos para o e-mail cadastrado na �cha de inscrição.

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS
9.1 Os organizadores comprometem-se na administração dos dados de inscrição em 
con�dencialidade aos participantes do Decor Wrapping Brazil. 

9.2 A Imprimax, idealizadora do campeonato, se reserva o direito de alterar regras e premiações deste 
regulamento e/ou da política deste campeonato sem aviso prévio, nos casos em que houver 
necessidade ou por justa causa. Sendo de responsabilidade dos competidores o acompanhamento 
das informações contidas neste regulamento no site www.decorwrappingbrazil.com.br

9.3 Em caso de dúvidas sobre o acompanhamento do campeonato no decorrer do mesmo, os 
competidores deverão entrar em contato através do e-mail dwb@imprimax.com.br

9.4 As decisões dos organizadores serão irrevogáveis.
9.5 O presente regulamento está devidamente registrado em cartório.

10. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro para os devidos �ns do presente regulamento que li e concordo integralmente com os itens 
aqui presentes, referente ao Campeonato Decor Wrapping Brazil. Assumo minhas responsabilidade e 
compromisso com a organização e com as obrigações aqui descritas. Firmando assim a assinatura 
deste Termo de Responsabilidade.

COMPETIDOR

Nome __________________________________________________________

RG _______________________________________

_____________________________________________
Assinatura do competidor

___________________________________, ______ de____________ de 2019.


