
Desde 1982, PIGMA, a inovadora caneta de pigmento à base de 
água, é a melhor escolha para Mangá e 
desenhos de ilustração. Desenhe a imagem de seu país com 
PIGMA e os vencedores receberão  
prêmios fantásticos! 

Tema do concurso: “É o nosso país” 

 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

01 de março de 2018 → 30 de junho de 



● Os prêmios acima mencionados são passíveis de mudança.

Tema do concurso: “É o nosso país”

Requisitos para inscrição

Requisitos de elegibilidade

Premiação Critérios de avaliação

Primeiro prêmio: (1 vencedor)

Período de inscrição

Dúvidas

Segundo prêmio: (2 vencedores)

Anúncio dos vencedores

Terceiro prêmio: (7 vencedores)

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma 
Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 005 8-color set / Pigma 
Micron 01 8-color set / Pigma Micron 05 8-color set / Gelly Roll 
Moonlight and White 12-pen set / Gelly Roll Metallic 12-pen 
set / Gelly Roll White 3 Width Line set / Koi Coloring Brush Pen 
48-color set & Blender Pen / Koi Watercolors Studio 72-color 
set / Cushioning Point Mechanical Pencil / Foam Eraser W / 
Vários produtos na cor dourada / presente japonês 
  
 

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma 
Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 01 8-color set / Pigma 
Micron 05 8-color set / Gelly Roll Moonlight and White 12-pen 
set / Gelly Roll Metallic 12-pen set / Gelly Roll White 3 Width 
Line set / Koi Coloring Brush Pen 48-color set & Blender Pen / 
Koi Watercolors Studio 60-color set / Vários produtos na cor 
prata / presente japonês 
  

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma 
Micron-PN 8-color set / Koi Coloring Brush Pen 24-color set & 
Blender Pen / Koi Watercolors Pocket Field Sketch Box 48-color 
set / Vários produtos na cor bronze 

Expresse a imagem de seu país em um Mangá ou ilustração de uma folha com a série PIGMA e os 
outros produtos Sakura. Infração de direitos autorais, como uso de personagens existentes, não é 
permitida. 

Qualquer residente de fora do Japão (independentemente da nacionalidade). 

Nós, SAKURA COLOR PRODUCTS CORP., informaremos o resultado do concurso aos vencedores por 
meio de e-mail. A mensagem será enviada para o endereço de e-mail cadastrado no momento da 
inscrição. O prêmio pode ser cancelado se não houver resposta ao e-mail dentro de 7 dias. 

 ・   No formulário de inscrição online, os participantes devem enviar o seguinte: 

   ・Informação completa sobre o participante e seu trabalho. 

   ・Uma fotografia nítida e brilhante ou uma imagem escaneada do trabalho em formato digital (JPEG, 
JPG e PNG, menos de 10 MB). A largura ou altura deve ser de, pelo menos, 1080 pixels. 

・Participantes devem concordar com o Regulamento de inscrição abaixo. Leia o regulamento com 
atenção, concorde com ele clicando na caixa e siga para a próxima página por meio do botão na parte 
inferior. Em seguida, preencha o formulário de inscrição e faça o upload de seu trabalho para a inscrição. 

・Relevância para o tema 

・Excelência artística 

・Aplicação das características especiais do produto 

De 01 de março de 2018 a 30 de junho de 2018 

Contacte-nos através do formulário da web abaixo para tirar dúvidas. 
Por favor, aguarde uma resposta dentro de 5 dias úteis. 
https://www.craypas.co.jp/global/contact_campaign/ 

Os vencedores serão anunciados no site em 1º de agosto de 2018 (horário japonês). 



Regulamento de inscrição

1. Trabalhos a serem enviados  

Os trabalhos devem ser criados usando PIGMA e outros produtos Sakura.

(3) Diversos
2. Informações necessárias sobre os trabalhos enviados

3. Questões a ter em atenção no momento da inscrição

4. Regras de inscrição

(1) Direitos relacionados aos trabalhos enviados

(2) Sobre as informações pessoais

- Envie um trabalho criado usando somente a série PIGMA da Sakura Color Products Corporation 
(doravante denominada "PIGMA") e os outros produtos Sakura.  
- Os trabalhos enviados serão exibidos neste site para todo o mundo.  

(1) Dados do trabalho: A inscrição deve ser uma fotografia nítida e brilhante ou uma imagem escaneada do 
trabalho. 
(2) Formato do trabalho: JPEG, JPG e PNG 

- O trabalho e os comentários enviados serão apresentados neste site. 
- Nós poderemos usar o trabalho em outros meios de comunicação sem sua permissão. 
- O trabalho enviado deve ser um trabalho original de seu criador. 
- Os trabalhos enviados serão exibidos no site somente após a nossa empresa ter determinado que eles 
atendem aos requisitos de inscrição. Trabalhos que se enquadrem em um dos tópicos abaixo mencionados, e 
os comentários que os acompanham, não serão exibidos. 
       - Trabalhos que infringem direitos autorais, trabalhos que infringem a privacidade de outras pessoas, 
trabalhos que incluem marcas registradas, outros trabalhos que infringem direitos legais. 
       - Trabalhos ofensivos para a ordem e a moral públicas, trabalhos que violam uma lei ou regulamento, 
outros  trabalhos que a nossa empresa julga inadequados para exibição. 
- A decisão da nossa empresa de exibir um trabalho enviado será final. Nenhuma objeção será aceita 

a.  Os direitos autorais e outras propriedades intelectuais relacionadas aos trabalhos enviados pertencem a Sakura. 
Sakura pode usar os trabalhos, sem a permissão do participante, em outras campanhas promocionais para os produtos 
Sakura. 
b.  Um participante não pode exercer os direitos morais de autor para o trabalho enviado. 
c.  Dados dos trabalhos enviados não serão devolvidos. 
 

a.  As informações pessoais dos participantes serão utilizadas pela Sakura para marketing, para 
fornecer informações, etc., mas não serão usadas para qualquer outro propósito. Sem o 
consentimento do  participante, as informações recebidas do participante não serão fornecidas a 
terceiros que não sejam afiliados comerciais da nossa empresa.  
b.  Para mais informações sobre o nosso tratamento de informações pessoais, acesse aqui. 
https://www.craypas.com/global/privacy_policy 
 
 

a.  Exceto pelo que está explicitamente indicado nas Regras de inscrição e em outros lugares, Sakura 
não assumirá qualquer responsabilidade por danos que ocorram por uma razão não atribuível à 
responsabilidade da Sakura; danos que ocorram devido a circunstâncias especiais, independentemente 
de Sakura ser ou não capaz de prever; danos ao participante decorrentes de lucros cessantes ou de 
uma demanda de terceiros por danos. 
 
 b. Sakura não se responsabiliza por danos causados a um participante ou a um terceiro que ocorra em 
conexão com esta solicitação para inscrições. 
 
c.   Sakura não se responsabiliza por danos relacionados com os assuntos mencionados abaixo ou com 
outros assuntos: 
 
       - Erros ou imprecisões nas informações da inscrição enviada 
       - Desaparecimento ou dano de dados, incluindo o trabalho enviado 
       - Problemas relacionados ao software, ao hardware e à conexão da Internet (incluindo, entre 
outros,  



Formulário de inscrição   

Entrar > Confirmar > Completar 

Informations personnelles 

A informação seguinte NÃO será exibida ao público. 

Nome completo 

Endereço de e-mail 

Confirmar endereço de e-mail 

Idade 

Nome de usuário do Instagram 

Informação do artista/trabalho 

URL do site 

Nome de usuário do Facebook 

19 ou menos 

50 ou mais 

A informação a seguir pode ser exibida para o público. 

Título do trabalho 

País / Área 

Nome do artista 

Selecionar país 

Comentários ( Conceito, técnicas e etc.) 

Pigma utilizada 

Outros produtos Sakura 
utilizados 

Upload do trabalho 
Selecionar arquivos, (JPEG, JPG e PNG, menos de 10 MB). 

Confirmar 

Por favor, preencha este formulário em inglês. 


