
R e g u l a m e n t o

Este concurso tem como objetivo a reprodução de uma peça de roupa nas proporções do mini busto,
portanto todo trabalho deve seguir rigorosamente a reprodução da imagem (foto, ilustração ou qualquer outro
tipo de registro) escolhida pelo participante. O tema desta edição será Noivas.

Release do tema – Noivas

Convidamos você para costurar sonhos. No ateliê da escola de moda Sigbol Fashion, ocorre o XV concurso Sigbol 
Tesoura de Ouro.

Baseado no tema “Noivas”, a décima quinta edição do concurso Sigbol Tesoura de Ouro tem como propósito 
estmular a criatvidade e habilidade em modelagem e costura dos alunos. A felicidade estd apenas começando, o primeiro 
passo é organizar e reproduzir nas proporções de um mini busto, um look noivado deslumbrante. Detalhes acrescentam, 
como bordados, rendas, e aviamentos. Se necessdrio, apertar 2 a 3 dedinhos. Fale agora, ou… cale-se para sempre!

O Concurso Sigbol Tesoura de Ouro é realizado pela escola de moda Sigbol Fashion hd 15 anos e a cada edição, um
novo tema é sugerido aos alunos para desenvolverem, a partr dele, interpretações, em miniaturas, de peças de vestudrio. Os
trabalhos  vencedores  são  estreados  ao  público  em exposição  itnerante  que  percorre  todos  os  cantos,  como shoppings
centers, clubes e espaços culturais. 

1. O trabalho deve retratar fielmente a proposta e a imagem escolhida, e esta acompanhará os trabalhos
finais nas exposições.

2. Fichas de inscrição: deverão ser retiradas no atendimento das unidades da Sigbol Fashion ou no site: http://
www.sigbol.com.br. Deverão ser entregues nos atendimentos das unidades ou pelo correio para a unidade da
Vila Mariana até 30.06.2018   às 13:00hs,   preenchidas corretamente e acompanhadas do original ou xerox
da imagem escolhida. As inscrições que forem enviadas pelo correio serão aceitas apenas com a data de
postagem até o dia 30.06.2018. As inscrições deverão ser feitas rigorosamente dentro da data estabelecida.

3. Participantes: estudantes de moda da Sigbol Fashion ativos ou de outras entidades de ensino mediante
xerox do comprovante de pagamento do mês vigente, anexado à ficha de inscrição. 

4. Trabalhos: os participantes poderão concorrer com, no máximo, dois trabalhos, desenvolvidos sobre temas
diferentes, em duplas ou individualmente. Os trabalhos deverão estar no tamanho exato dos mini bustos que
estarão disponíveis em todas as salas de aula.

5. Entrega dos Trabalhos: só serão aceitos trabalhos que tenham sido inscritos até a data limite e de acordo
com o item 2 e 3. Deverão estar etiquetados com o nº da inscrição, nome(s) do(s) participante(s), nome
da reprodução, nome da entidade de ensino, unidade - curso que estuda e nome do professor – e fotos
do desenvolvimento (estas serão utilizadas na divulgação dos finalistas).  Os trabalhos deverão estar
passados a ferro e embalados em sacos plásticos lacrados. Entrega dos trabalhos até o dia  29.09.2018 às
13:00hs, na unidade da Vila Mariana.

6. Avaliação: A  votação acontecerá no período em que a exposição dos trabalhos participantes estiver  na
unidade Vila  Mariana.  Os trabalhos  serão  avaliados  nos  quesitos:  fidelidade  de  reprodução,  modelagem
desenvolvida (interpretação de figurino), material utilizado, originalidade, acabamento da peça e enfoque do
tema.

7. Quesitos premiados:
 Melhor Prêmio de Desenvolvimento   (modelagem e acabamento, material utilizado e pesquisa).
 Melhor Prêmio de Modelagem   (mais elaborada e melhor interpretação de figurino).
 Melhor Prêmio de Acabamento   (costura, aplicação de aviamentos e acessórios).

8. Premiação: os prêmios e o corpo de jurados serão informados no primeiro dia de exposição na unidade Vila
Mariana. As datas e local da premiação ainda serão divulgadas pela organização do concurso.

9. Exposição: Todos os trabalhos participantes farão parte da exposição itinerante do XV Sigbol Tesoura de
Ouro que ficará durante um ano passando por diferentes estabelecimentos. O calendário da exposição ficará
disponível no site da Sigbol Fashion após o término das avaliações e premiações.

OS TRABALHOS QUE NÃO RESPEITAREM ESTE REGULAMENTO ESTARÃO DESCLASSIFICADOS
AUTOMATICAMENTE.

Informações na Secretaria da unidade Vila Mariana: 5904-6461 - das 13:00 às 18:00.
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