PRÊMIO T.I.N.A. REGULAMENTO
Dados gerais
T.I.N.A. é uma plataforma internacional que permite entrar em contacto com uma rede de
galerias, espaços de exposição e curadores interessados na avaliação de novos artistas para
realizar mostras pessoais e começar uma relação de colaboração. De momento, há três
edições do Prémio T.I.N.A. e pode inscrever-se para a cidade na home page. Novas cidades
se seguirão nos próximos meses e em cada estação serão abertas novas edições com um
júri composto por várias galerias em cidades selecionadas, oferecendo durante o ano um
série contínua de novas oportunidades. Podem inscrever-se para o Prémio T.I.N.A. todos
os artistas, independentemente da idade, nacionalidade, pensamento, técnica e qualquer
outra qualificação. Os artistas podem inscrever-se para as várias edições escolhendo de vez
em quando em que cidades se inscrever, interagindo com uma equipa internacional de
curadores única para todas as edições e em continuo crescimento e com as galerias em júris
subdivididos por cidade. Cada galeria avaliará o trabalho de todos os artistas inscritos,
assinalará os seus favoritos e escolherá um vencedor de quem fazer uma exposição individual.
A cada galeria corresponderá um vencedor; assim, para a edição corrente haverá.
Inscrição
A inscrição na plataforma do Prémio T.I.N.A. é válida por um ano. A inscrição de base é
de 35 € para a primeira cidade. Este preço inclui 20 € de adesão anual acrescidos de 15 €
de inscrição na cidade. Participar na edição de qualquer outra cidade adicional durante um
ano a partir da inscrição tem um custo de apenas 15 €. A inscrição de base inclui 1 imagem,
mas é possível comprar um número ilimitado a um custo de 5 € por imagem. Os espaços
de imagem são comprados apenas uma vez e todas as obras são exibidas automaticamente
em todas as cidades em que se inscrever para todo o ano de inscrição. Durante todo o
período, os artistas inscritos poderão atualizar e ampliar a sua página pessoal, substituir as
imagens com trabalhos mais recentes, ver os outros artistas e verificar as suas preferências
que são expressas sobe o seu próprio trabalho pelos curadores e galerias.
Prazos
Os resultados serão conhecidos após um período de avaliação pelo júri de cerca de 60 dias
(exceto atrasos devidos aos compromissos das galerias).
Participação pelos artistas já registados
Os artistas que já estão registados para o Prémio T.I.N.A. têm um registo válido por um
ano desde a primeira inscrição. Podem inscrever-se nas três cidades, a um custo de apenas
15 € cada, e transportar o seu perfil por inteiro para novas edições com todas as imagens
que já tenham sido publicadas. Podem alterar as imagens gratuitamente para participar com
trabalhos mais recentes. O login e a palavra-passe permanecerão ao longo do ano os mesmos
que no primeiro registo.
Participação para novos artistas
Os novos utilizadores pagam 35 € para a primeira cidade (dos quais 20 £ de quota anual)
e 15 € para todas as cidades seguintes dentro do prazo de um ano. Podem publicar 1 imagem
gratuitamente ou criar o seu próprio portefólio online com um número ilimitado de imagens
a um custo de 5 €. Todas as imagens compradas serão válidas para todas as cidades em que
participar seguidamente durante o ano de registo e poderão ser substituídas gratuitamente
ao longo do tempo por imagens mais recentes.

Exposições individuais
Cada galeria enquanto júri escolhe um artista a quem dedicar uma exposição individual.
As exposições que cada galeria dedicará ao artista vencedor serão acordadas diretamente
entre a galeria e o artista em todos os aspectos (data, hora, obras, organização). A equipa
do T.I.N.A. não intervém na preparação das exposições, mas vigiará as seguintes regras
simples: (1) a galeria escolhe o seu artista vencedor em total liberdade e autonomia, mas
não pode escolher os artistas com que trabalha ou tenha trabalhado; (2) a galeria não pode
pedir contribuições financeiras dos artistas. A comunicação e divulgação da exposição são
organizadas por cada galeria de acordo com a sua própria linha com a ajuda da equipa do
T.I.N.A. Os custos de transporte ou qualquer seguro serão a cargo do artista, a menos que
haja acordo em contrário com a galeria. Todas as transações comerciais pela venda dos
trabalhos são tratados diretamente com a galeria.
O júri
A equipa de curadores internacionais e as galerias do júri estão listadas nos sites respetivos
das três edições.
Nos mesmos sites encontra-se o formulário de inscrição online. A partir da homepage geral
www.tinaprize.com pode ter-se acesso a todas as edições atuais e anteriores e aos arquivos
dos vencedores.
Casos excepcionais
Em caso de falência ou encerramento da galeria, ou em caso de circunstâncias de força
maior, será ainda assim nomeado um vencedor nominal, mas, obviamente, não será possível
realizar a exposição. Sob nenhuma circunstância, incluindo a incompatibilidade de caráter
entre o artista e o proprietário da galeria, poderá pedir a organização do T.I.N.A. a substituição
do local de exposição, uma vez que o princípio do prémio é a escolha livre e independente
das galerias de selecionar um novo artista com quem colaborar.

Privacidade
Ao entrar no Prémio T.I.N.A. automaticamente declara estar ciente dos regulamentos e
aceitá-los. Concede à equipa o direito de publicação e divulgação de imagens e textos que
pretender colocar no seu perfil. Autorizar o tratamento de dados pessoais nos termos das
disposições da Lei de Privacidade. (Decretos nº 675/96 e nº 196/2003). Qualquer pedido
de ajuda e assistência pode ser enviado para o nosso endereço info@tinaprize.com. A nossa
equipa responderá no prazo máximo de dois dias úteis.

