Regulamento #2 Desafio LAB Fashion + BeYou
Humanização do Espaço Urbano
o A participação no desafio é gratuita e aberta a jovens designers e estilistas
residentes no Brasil, acima de 16 anos de idade. Não é necessário ser graduado em
cursos de moda e design para participar.
o Os designers devem reter o croqui original e enviar imagens em JPEG no tamanho
máximo de 5MB.
o O croqui desenvolvido para o desafio precisa ser exclusivo para o desafio LAB
Fashion + BeYou.
o A resolução das imagens da página de submissão do concurso é de 150dpi.
o Poderão ser enviadas até 4 imagens, sendo 2 delas obrigatórias (croquis frente e
verso desenhados à mão livre ou digital), e 2 opcionais com inspirações e referências
do look criado. Os desenhos de frente e verso podem ser enviados na mesma folha.
o O campo de texto da página de envio, sem exceção, deve ser preenchido.
o O artista deve fazer download, completar a ficha técnica a mão livre ou digital e
enviar junto com o trabalho na área indicada.
o Se você desenhou a mão ou tem imagens de referência impressas, pedimos para
digitalizar as imagens com scanner ou fazer uma foto em alta resolução. Os
participantes podem editar as imagens em software de edição, se necessário.
o Os participantes possuem todos os direitos autorais dos trabalhos enviados para o
site. Entretanto, ao enviar o arquivo, o participante deve concordar em liberar a
utilização das mesmas para fins de divulgação nas diversas plataformas de marketing
da BeYou, desde que devidamente creditadas.
o O encaminhamento do material implica na autorização para sua eventual publicação
e/ou divulgação por parte da BeYou e/ou do estilista propositor, ou da marca
patrocinadora do desafio em seus respectivos canais de comunicação.

o Todos materiais enviados devem ser de autoria e execução própria do designer
participante, não sendo aceitos materiais desenvolvidos por terceiros.
o Material inapropriado ou ofensivo ao público, assim como incompatíveis com o
briefing, serão desclassificados e imediatamente removidos do desafio.
o Os participantes devem se inscrever com um e-mail ativo, pois através dele
(exclusivamente) se dará toda e qualquer comunicação da BeYou.
o Os finalistas devem responder por e-mail à BeYou, em até 2 dias após o anúncio no
site, para resolução de eventuais dúvidas de modelagem que a equipe BeYou e
colaboradores do desafio possam ter, garantindo a confecção correta da peça.
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