Prezado (a) artista,
Mentes criativas e entusiastas da arte são bem-vindos para conferir ou participar do nosso
espaço do artista.
O ESPAÇO DO ARTISTA é um local para que artistas possam interagir com o público e
exibir/vender seus trabalhos artísticos originais, como prints, sketchbooks, artes originais e
outros materiais. É um ótimo lugar para compartilhar o talento e a criatividade com a
comunidade de fãs de anime, quadrinhos e arte. Ambos os artistas amadores e profissionais
são bem-vindos.
O espaço do artista está localizado numa área estratégica, que dá acesso ao palco e também
a outras atividades, o que significa mais chances de apresentar e vender seus trabalhos. Se
você é um artista e está interessado em participar, vender ou expor, leia atentamente as
informações abaixo:
Para expor ou vender, o artista deverá preencher a inscrição para adquirir um espaço
conforme descrito abaixo:
1. Mesa Simples - 1,40m de frete por 0,60m de largura, com duas cadeiras. Cada mesa
dá direito a 2 (duas) credenciais de expositor para acesso nos dois dias de evento,
sendo uma para o artista e uma para o acompanhante. A sinalização do espaço deve
ser providenciada pelo próprio artista como por exemplo banner com tripé no
tamanho máximo de 2,0 metros de altura por 1,3 metro de largura a ser colocado
como background da própria mesa, não sendo permitida sinalização de banners em
tripé em frete a mesa, para não causar tumultos ou transtornos.
Investimento: Será cobrado apenas o valor do aluguel da mesa e das 2 cadeiras, R$
50,00.
2. A inscrição deverá ser feita por e-mail. O participante deve preencher todas as
informações exigidas no item 12. Só serão aceitas as inscrições enviadas, com todas
as informações solicitadas, até o dia 10/08/2019.
3. Fica proibida a venda de materiais cujos direitos comerciais pertençam a terceiros,
sem expressa autorização ou licença.
4. As mesas são exclusivamente para a comercialização e exposição de quadrinhos em
seus diversos formatos além de itens derivados, como prints, sketchbook, artes
originais etc.

5. A mesa deve ser ocupada pelo (a) próprio (a) autor (a) dos itens ali vendidos e
expostos, não sendo autorizado o uso do espaço para venda de material de autoria
de terceiros ou para uso de editoras. Nesses casos o interessado deverá adquirir um
espaço comercial dentro do evento, envie e-mail para contato@catsu.com.br e
verifique as opções de espaço disponíveis.
6. Não será permitida a comercialização de material político/partidário e/ou
religioso/confessional.
7. Todas as atividades previstas para a mesa, bem como os produtos a serem
comercializados, deverão ser descritos no formulário de inscrição.
8. A definição da colocação da mesa do (a) artista será feita pela organização do evento.
Caso o artista deseje ficar próximo a outro artista, por participarem de projetos
conjuntos, este deverá informar a observação na inscrição. A organização levará em
consideração os pedidos, no entanto não há qualquer garantia de que todas essas
solicitações poderão ser atendidas.
9. O aluguel da mesa equivale a todo período de realização do evento, que será
realizado nos dias 24 e 25 de agosto das 10 horas às 19 horas. O expositor deve se
comprometer a manter a mesa ocupada durante os dois dias de evento, do horário
de abertura ao horário de encerramento do evento.
10. Após confirmação da reserva, o comprador receberá os detalhes sobre o
funcionamento das mesas e demais condições. A reserva definitiva estará
condicionada à aceitação destas instruções e ao envio do comprovante de depósito
do investimento.
11. Em caso de dúvidas, favor encaminhá-las exclusivamente para o e-mail:
contato@catsu.com.br com o assunto “Espaço do artista”.
12. O formulário de inscrição deve conter as informações descritas abaixo e deve ser
enviado para o e-mail: contato@catsu.com.br com o assunto inscrição espaço do
artista.










Nome completo
Nome artístico
RG
Endereço de e-mail
Telefone
Descrição dos produtos a serem comercializados ou expostos
Release do artista
Portfólio (links e/ou arquivos de apresentação do artista)
Observações
A equipe CATSU agradece.

