Desafio 41ª Casa de Criadores
I) SOBRE O DESAFIO - PROJETO LAB
Para se inscrever o candidato (estilista ou marca) precisa:
 Crie uma coleção (verão 2018) com 10 looks, envie os croquis e moodboard
(mostrando referências de tecidos, cores e inspirações);
 Escreva um pequeno texto sobre o seu tema e não se esqueça de preencher todas as
informações no seu perfil;
 Escolha um dos looks e coloque a mão na massa! Não deixe de enviar cinco fotos da
peça: uma de frente, uma de costas e três fotos de detalhes e acabamentos;
 Se quiser incrementar sua inscrição, grave um vídeo de até 1 minuto de duração
falando sobre você e sobre sua coleção. Mande através de um link na hora da sua
inscrição.
 O período de inscrição é do dia 12/09 até 11/12
 Será feita a seleção por parte da Casa de Criadores que analisará todos os inscritos
na edição e escolherá 20 pré-selecionados. Estes selecionados enviarão a peça piloto
para a o endereço (a ser anunciado).
 Os 20 candidatos pré-selecionados participarão de duas votações:
o Técnica: Definirá até 3 participantes que desfilarão na 41ª edição da Casa de
Criadores com júri composto por profissionais reconhecidos do meio de
moda (estilistas, jornalistas, stylists etc.) Resultado divulgado em (a ser
anunciado);
o Pública: Escolherá o trabalho mais votado entre os dias 09/01 e 12/02.
 Caso seja selecionado para apresentar sua coleção no Projeto Lab da Casa de
Criadores, o candidato deverá desenvolver a coleção que inscrita;
 Os trabalhos podem ser desenvolvidos individualmente ou em grupo (nesse caso, o
grupo deve se inscrever com um nome de marca);
 Os organizadores do evento não se responsabilizam por quaisquer custos
para inscrição, confecção dos trabalhos, cumprimento dos requisitos de
participação, envio dos projetos, comparecimento à Casa de Criadores ou outro
evento relacionado, viagens, transporte, hospedagem, alimentação ou custos
relacionados à Casa de Criadores;
 No caso do candidato ser selecionado, os custos relativos à confecção dos looks do
desfile ficam por sua conta.
 Os trabalhos enviados não serão devolvidos aos candidatos, porém, ficarão
disponíveis para retirada no escritório da Casa de Criadores por 30 dias após a
divulgação dos selecionados.

II) ENVIOS E PROPRIEDADE INTELECTUAL
 A participação do desafio é gratuita e aberta a jovens designers e estilistas residentes
no Brasil, acima de 18 anos de idade. Não é necessário ser graduado em cursos de
moda ou design para participar.
 Os designers devem reter o croqui original e enviar imagens em JPEG no tamanho
máximo de 5MB. O croqui desenvolvido deve ser exclusivo para o desafio Projeto Lab
+ BeYou.
 A resolução exigida de imagens é de 150dpi.
 Se você desenhou à mão ou tem imagens de referência impressas, pedimos para
escanear as imagens ou fazer uma foto em alta resolução. Os participantes podem
editar as imagens em software de edição, se necessário.
 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 da Cas a de
Criadores e da BeYou.
 O encaminhamento do material implica na autorização para sua eventual publicação
e/ou divulgação por parte da Casa de Criadores e da BeYou em seus respectivos
canais de comunicação.
 Todos os materiais enviados devem ser de autoria do designer participante, não
sendo aceitas criações de terceiros.
 Material inapropriado ou ofensivo ao público, assim como incompatíveis com o
briefing, serão desclassificados e imediatamente removidos do desafio.
 Os participantes devem se inscrever com um e-mail ativo, pois através dele
(exclusivamente) se dará toda e qualquer comunicação da Casa de Criadores e
BeYou.
III) DATAS

Lançamento do desafio - 12 de setembro de 2016
Encerramento dos envios - 11 de dezembro de 2016
Resultado da pré-seleção dos 20 estilistas – até 23 de dezembro de 2016
Envio das peças dos 20 selecionados - Até 31 de janeiro de 2017
Início da votação popular e técnica com os 20 selecionados - 9 de janeiro de 2017
Fim da votação popular e técnica - 12 de fevereiro de 2017
Divulgação dos selecionados – 13 de fevereiro de 2017
Entrega da coleção desenvolvida - Até 10 de abril de 2017
Dia do desfile selecionados – A ser anunciado
* As datas podem sofrer alterações
Para maiores informações, mandar um e-mail para contato@casadecriadores.com.br ou
contato@beyou.com.br

