
 
 

1 
 

I CONCURSO INTERNACIONAL DE RENDAS E BORDADOS 

BASES 

Para este concurso, são utilizadas técnicas de renda: renda de bilro, renda de agulha e bordado de tule. É 

dirigido a todas as idades e nacionalidades. A originalidade da renda reside na sua simplicidade e 

transparência. Deixe sua imaginação voar, coloque paixão na execução de sua proposta e faça todos os 

seus sentidos florescerem para nos deslumbrar. 

Condições para participar 

• Todos os interessados podem participar, crianças e adultos.  

• Só poderão apresentar projetos elaborados e realizados para este concurso e que não 

tenham sido apresentados em nenhum outro evento ou publicação, nem serão aceitas 

propostas que tenham sido publicadas nas redes sociais.  

• Cada participante do concurso só poderá participar com uma única peça, independente da 

técnica de renda. Só pode ser uma peça por participante.  

• O trabalho a ser apresentado será dimensional e não pode ultrapassar o tamanho de 12 x 12 

cm.  

• Não há limitação quanto à escolha de materiais e cores.  

• As peças participantes devem chegar até 31 de julho de 2021, pelo e-mail 

info@bolilleras.com, indicando o nome do autor, nome do executor da obra, se for 

diferente, anos, país, nome da peça e materiais utilizados com um Anexo de foto com 

qualidade mínima de 300 px.  

 

Critérios de avaliação 

Os trabalhos do concurso serão avaliados por uma comissão de especialistas contribuídos anonimamente 

pela revista Bolilleras y Metalurgicas Folch. O comitê avaliará de acordo com os seguintes critérios: 

• Tema do concurso.  

• Siga as regras de participação.  

• Originalidade da proposta.  

• Qualidade da peça final.  

• Variedades aplicadas de técnicas de renda ou bordado. 

O comitê de especialistas se reserva o direito de modificar ou atualizar os critérios de avaliação listados 

acima. A decisão final da comissão de especialistas é irrevogável. 

 

 Prêmio 

Haverá um prémio único no valor aproximado de € 200, sob a forma de um lote de produtos Folch 

Metalúrgicos. 
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REGISTRO DE PARTICIPANTE 

Nome:…….………………………………………..Sobrenomes:……………………………………………..…………………………………… 

Era: ……………. País: …………………………………………. m@il: ………………….………………….………………………………………. 

Técnica para participar: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome da peça: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

Se for menor, anexe uma carta de autorização dos pais ou responsáveis. 

 

 


