
 

 

 

 

 

 

 

 

A WR São Paulo tem o prazer de anunciar o “1º Concurso Nacional de Scrapbooking MEGA 

ARTESANAL” que tem a intenção de descobrir e divulgar talentos na arte do Scrapbooking 

em todo o Brasil.  

CATEGORIAS 

      NÍVEL BÁSICO       NÍVEL AVANÇADO 

PÁGINA SCRAPBOOK PÁGINA SCRAPBOOK 
Tema Família 
Tema Pet  
Tema Viagem 

Tema Família 
Tema Pet  
Tema Viagem 

SCRAP DECOR  SCRAP DECOR  
Decoração caixas de madeira com 
scrapbooking 

Decoração caixas de madeira com 
scrapbooking 

 

SELEÇÃO 

Um time de jurados, destaques no artesanato nacional, como por exemplo:  Vlady, Gil 

Jussara, Rita Paiva, Flavia Terzi, Lú Ruzzi, Ivy Larrea, Rommel Okuma, Rosana Betti, Rita 

Mazzotti e outros, selecionará 02 (dois) finalistas para cada categoria (1º e 2º lugar), segundo 

o nível e tema escolhidos pelo participante.  

Os vencedores das categorias Páginas serão selecionados baseados nos seguintes critérios: 

título, texto, design geral, qualidade da foto, originalidade, técnicas de scrapbook aplicadas 

na página e criatividade. 

Os vencedores das categorias Scrap Decor serão selecionados baseados nos seguintes 

critérios: conjunto do trabalho, combinação de cores, design geral, qualidade da foto, 

originalidade e criatividade. 

Os trabalhos ganhadores serão anunciados em até duas semanas após o encerramento da 

data de envio de projetos, por email e através das redes sociais da WR São Paulo. 

 



 

DIVULGAÇÃO e EXPOSIÇÃO 

Os 16 trabalhos escolhidos (12 páginas de Scrapbook e 4 peças de Scrap Decor) serão 

expostos na MEGA ARTESANAL 2018 e divulgados nas redes sociais da WR São Paulo. 

 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

Para participar basta seguir as seguintes regras: 

1) Ser maior de 12 anos e morar no território nacional. 

2) Enviar até três trabalhos originais e exclusivos (sem ter sido postado em nenhuma rede 

social) indicando a categoria escolhida, sendo que apenas um será elegível para o 

prêmio. As páginas de scrapbook devem ser no tamanho de 30,5 x 30,5 (tamanho 

padrão de scrapbook) e as peças de scrap Decor não poderão ultrapassar o tamanho 

de 30 x 30 x 30. 

3) Nos projetos podem ser usados todo tipo de material (tecido, madeira, botões, etc,), 

desde que tenha obrigatoriamente pelo menos 3 materiais exclusivos de scrapbook 

(papel, flores, enfeites, carimbos, adesivos, chipboard, etc.) 

4) Enviar foto em alta resolução de seu projeto, em formato jpg, com até 1 Mega, para o 

email: rosana.betti@wrsaopaulo.com.br, juntamente com as seguintes informações: 

Nome: 
Endereço: 
Profissão: Telefone: 
Email e perfil do Facebook: 
Lista detalhada dos produtos usados: 

5) Fotos em baixa resolução, desfocadas ou sem qualidade serão automaticamente 

desclassificadas.  

6) Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 30.06.2018. Após essa data não serão mais 

aceitos. 

7) Os vencedores do concurso deverão enviar os projetos pelo correio para serem 

expostos na Mega Artesanal para: CONCURSO SCRAPBOOK WR São Paulo, no 

endereço: Rua Amélia Corrêa Fontes Guimarães, 556 – Vila Progredior, São Paulo, SP, 

CEP 05617.010. A data da postagem não poderá ultrapassar o dia 20.07.18 e todas as 

despesas de envio serão por conta do participante do concurso. 

8) Os trabalhos expostos na Mega Artesanal 2018, bem como o prêmio deverão ser 

retirados no último dia da feira no local da exposição pelo participante ou por alguém 

autorizado previamente por ele. Caso isso não ocorra, poderão ser retirados na sede 

da WR São Paulo, no prazo de 30 dias. Após isso, a WR São Paulo se reserva o direito 

de doar os projetos e prêmios, como bem lhe couber. 

 

mailto:rosana.betti@wrsaopaulo.com.br


 

PREMIAÇÃO 

Os selecionados ganharão: 

1. Um kit de produtos e materiais para scrapbook de nossos patrocinadores. 

2. Um crachá de Convidado para visitar a Exposição do Concurso e a Mega Artesanal. 

PATROCINADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

               

http://www.casadamadeira.com.br/
http://www.carimboartes.com.br/
http://www.ateliedovlady.com.br/
http://www.casaomnia.com.br/home
http://www.fedrigoni.com.br/
http://www.filiperson.com.br/
http://www.flaviaterzi.com.br/
https://www.facebook.com/Byluruzzi/
http://www.metallik.com.br/
http://www.novapapel.com
http://www.opacriandoarte.com.br/
http://www.scrapbrasil.com.br/
http://www.tokecrie.com.br
http://www.artefacilartesanato.com.br/
https://www.casadaarte.com.br/
http://artmontagem.recebaemcasa.com/default.aspx
https://fitasprogresso.com/
http://3dart.com.br/
http://www.silhouettebrasil.com.br/#sthash.gDJp2vj1.dpbs
https://www.artemadeirajoinville.com.br/
http://www.tecidoadesivo.com.br/

