
 

 
“Concurso “Coop’Arte - Exprésate” 
 
Sobre o concurso 
 
Coop'Arte - Express é uma competição internacional organizada pela Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI), como parte das comemorações do Ano 
Internacional das Cooperativas 2012 . 
 
O concurso está dividido em três categorias: música, vídeo e fotografia. Os 
participantes devem produzir uma foto, vídeo ou música que promova os 
princípios de cooperação em um formato atraente para os jovens, com o 
objetivo de conscientizar sobre a importância do movimento cooperativista 
mundial. A competição irá premiar três vencedores em cada uma das 
categorias. 
 
Pode participar qualquer pessoa entre 16 e 35 anos de idade, com capacidade 
de assumir as obrigações e direitos decorrentes do concurso. No Brasil, os 
menores de 18 anos devem enviar uma autorização assinada pelos pais 
escaneada e com firma reconhecida. 
 
As propostas recebidas serão analisadas por um júri que irá elaborar uma lista 
de projetos pré-selecionados para a votação em cada uma das categorias da 
competição. Os projetos selecionados pelo júri serão submetidos uma votação 
pública através da internet, e o publico irá escolher os três trabalhos premiados 
de cada categoria. 
 
Os interessados devem fazer a inscrição no período de 21 de novembro de 
2011 a 31 de maio de 2012. As propostas devem ser enviadas através deste site 
num formato de arquivo amplamente utilizado. 
 

Categorias 
 
Concurso de Vídeo 
 



 
Somente será aceito o vídeo que possua uma duração mínima de dois minutos e 
que não ultrapasse mais de três minutos de exibição. 
 
O vídeo deve ser um trabalho original e não pode violar as regras existentes 
sobre direitos autorais e marca registrada.  
 
O participante terá de adicionar legendas em inglês, caso o vídeo possua áudio 
gravado em um idioma diferente da língua inglesa. 
 
Nota: Ao enviar um vídeo, os participantes vão transferir todos os direitos de 
propriedade intelectual para a ACI, imediata e automaticamente, que poderá 
assim usar o vídeo, no todo ou em parte, para qualquer finalidade, por 
qualquer meio, sem qualquer compensação ao autor original. 
 

Concurso de Música 
 
Somente será aceita a composição, com ou sem letra, com duração mínima de 
dois minutos e que não ultrapasse mais de três minutos de execução. 
 
A composição, incluindo melodia e letra, deve ser um trabalho original e não 
pode violar as regras existentes sobre direitos autorais e marca registrada. 
Caso a composição possua uma letra em um idioma diferente da língua inglesa, 
o participante deverá enviar a ACI uma tradução em inglês no momento da 
inscrição. 
 
Nota: Ao enviar uma composição musical, os participantes vão transferir 
todos os direitos de propriedade intelectual para a ACI, imediata e 
automaticamente, que podem usar a composição musical, no todo ou em parte, 
para qualquer finalidade, por qualquer meio, sem qualquer compensação ao 
autor original. 
 

Concurso de Fotografia 
 
Na categoria fotografia será aceita dos participantes somente uma 
única imagem digital com resolução mínima de 3 mega-pixels . 
 
A fotografia deve ser um trabalho original e não pode violar as regras 
existentes sobre direitos autorais e marca registrada. 
 



 
A fotografia não pode ser alterada ou modificada de qualquer forma, e fica 
vedada a utilização de programas de edição de imagens. 
 
Nota: Ao enviar uma fotografia, os participantes vão transferir todos os 
direitos de propriedade intelectual para a ACI, imediata e automaticamente, 
que podem usar a fotografia, no todo ou em parte, para qualquer finalidade, 
por qualquer meio, sem qualquer compensação ao autor original. 
 

Regulamento  
 

Quem pode participar? 
 
Os participantes do concurso deverão atender as seguintes condições: 
 
Ter mais de 16 anos de idade no momento do encerramento do concurso e 
menos de 35 anos de idade antes do início da competição (ou seja, nascidos 
após 21 de novembro de 1976, e antes de 31 de maio de 1996) 
 
Estar em pleno exercício dos seus direitos civis e ser capaz de assumir os 
direitos e obrigações decorrentes do concurso. 
 
Participante menor de idade deve ter a permissão dos pais ou responsáveis, 
quando exigido pela legislação do país de origem. 
 

Apresentação de propostas 
 
Cada participante pode apresentar um projeto por categoria. Caso o 
participante inscreva mais de um projeto para a mesma categoria, a ACI irá 
considerar válido apenas aquele que foi enviado primeiro. 
 
Para enviar o projeto, acesse a página “Participar".  O envio de material será 
somente através de meios eletrônicos e o formato do arquivo deve permitir a 
leitura através dos programas mais conhecidos. 
 
As inscrições ocorrem de 21 de novembro de 2011 e 31 de maio de 2012. 
 
Nota: ACI reserva o direito de excluir do concurso qualquer projeto de 
conteúdo ofensivo ou inapropriado. 
 



 

Seleção dos premiados 
 
Os projetos inscritos serão analisados por um júri de cinco pessoas. Os 
membros serão nomeados pela ACI que assegura uma representação 
equilibrada do júri, composto por indivíduos com conhecimentos sobre as 
diferentes disciplinas envolvidas no concurso. Não haverá limite do número de 
projetos pré-selecionados. 
 
O júri irá pré-selecionar projetos que atendam aos seguintes critérios: 
expressam a natureza das cooperativas, de seus membros e valores e que 
possuam um notável valor artístico especialmente concebido para os jovens. 
 
Os projetos pré-selecionados serão submetidos a uma votação pública através 
da internet. Cada pessoa pode votar apenas uma vez em cada categoria. Os 
vencedores de cada categoria serão os três projetos mais votados. 
 
A ACI irá comunicar os resultados para os vencedores e também divulgará 
publicamente os resultados da votação. 
 
 

Prêmios 
 

Para cada categoria são três prêmios: 
 
O primeiro prêmio: valor equivalente a três mil dólares americanos, convertido 
para a moeda do país de origem do vencedor, e uma passagem de avião entre o 
país do ganhador e a cidade de Manchester, Reino Unido, para uma chegada na 
cidade em 30 outubro de 2012 e com a volta programada para o país de origem 
em 02 de novembro de 2012. 
 
O segundo premio: valor equivalente a mil e quinhentos dólares americanos, 
convertido para a moeda do país de origem do vencedor. 
 
O terceiro premio é um tablet (PC Tablet). 
 

Formulário de envio de projetos 
 



 
Através deste formulário você pode enviar seu projeto para participar do 
Concurso Coop'Arte. O formulário é composto por três passos e todas as 
informações devem ser preenchidas para avançar para próximo etapa. Quando 
recebermos o projeto corretamente será enviada uma mensagem de 
confirmação. 
http://www.aciamericas.coop/cooparte/  
 
 
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
I – Termos e condições gerais  
1. O Concurso “Coop’Arte – Exprésate”, adiante mencionado como “Coop’Arte” ou 
“concurso” é organizado pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Todos os direitos 
derivados deste concurso são reservados e de propriedade da ACI.  
2. Coop’Arte é um concurso realizado pela Internet apresentado em três categorias:  
a) video; b) música e c) fotografia.  
3. O concurso estará aberto à participação entre os dias 21 de novembro 2011 até 31 de maio 
de 2012.  
4. O concurso está aberto a participação de qualquer pessoa do mundo que atender as 
seguintes características:  
a. Ter mais de dezesseis anos de idade no momento da inscrição do concurso, ou seja, ter 
nascido até 31 de maio de 1996.  
b. Ter menos de trinta e cinco anos de idade até a data final do concurso, ou seja, não ter 
nascido depois de 21 de novembro de 1976;   
c. Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos civis e ser capaz de assumir os direitos e 
obrigações derivados do concurso estabelecido neste presente documento, de acordo com a 
legislação aplicável.  
5. Quando a legislação do país do original do participante (como no caso do Brasil) precise 
de uma autorização dos pais ou tutores, na apresentação dos trabalhos e no recebimento dos 
prêmios e publicidade associada, o participante declarará que solicitou e recebeu a 
autorização dos pais. Preparar uma carta de autorização com firma reconhecida pelos pais 
antes de enviar a proposta. Anexar via email para a ACI.  
6. De acordo com a Legislação aplicável para o participante, é de responsabilidade total do 
mesmo assumi-la. A ACI não terá nenhuma responsabilidade direta ou indireta sobre esta 
autorização e participação. Caberá ao participante total responsabilidade.   
7. A ACI se reserva no direito de cancelar ou modificar o concurso e os prêmios 
eventualmente no caso de se apresentarem circunstancias graves, fora do controle, qu 
impeçam o desenvolvimento normal do concurso  
Aliança Cooperativa Internacional.  
II – Envio dos Projetos  
8. Cada participante pode apresentar um único projeto por categoria. Se um participante 
apresentar mais de um projeto na mesma categoria a ACI considerará válido únicamente 
aquele que foi enviado primeiro e descartará os restantes.  
9. O envio dos projetos devem realizar-se on-line através do site www.2012.coop, onde os 
participantes deverão apontar o seguinte:  



 
a. Nome completo  
b. Endereço de email  
c. Data de nascimento  
d. País de residência  
e. A confirmação de que leram e estão de acordo com o presente regulamento e as condições 
deste concurso.  
10. Se o participante é considerado menor de idade de acordo com a legislação aplicável 
além dos itens colocados no ponto 9, também lhe será solicitado que:  
   
a. confirme que possui a autorização de seus responsáveis legais para participar do concurso 
e receber o prêmio casão sua proposta seja a vencedora;  
b. disponibilize o email e telefones dos pais para eventual contato;  
c. Autorize a ACI a contatar seus responsáveis legais para tratar de assuntos relacionados 
com o concurso.   
11. A ACI utilizará esta informação unicamente para os propósitos relacionados com o 
concurso, garantindo o respeito das leis e normas vigentes relativas à privacidade.  
12. Os projetos serão enviados unicamente através de email e o formato dos arquivos deverá 
permitir sua leitura através de programas de informática mais usuais. A ACI pode descartar 
o projetos, sem nenhum prejuízo a ela própria, no caso de arquivos recebidos e que não 
possam ser abertos, que estejam danificados ou que contenham vírus.   
13. Ao enviar o projeto, os participantes aceitam plenamente o termos presentes e as 
condições, incluindo todas as decisões posteriores que possam ser adotadas com a finalidade 
de garantir o correto desenvolvimento do concurso pela Aliança Cooperativa Internacional.  
14. A ACI se reserva no direito de excluir do concurso qualqeur participante que direta ou 
indiretamente tente enganar, cometer fraude ou distorcer de algum modo as bases deste 
concurso e os termos e condições apresentadas; quem pretenda influenciar ou recebir 
tratamento preferencial por parte dos jurados; que interfira no processo de envio das 
propostas e no funcionamento do site www.2012.coop ou qualquer outro site relacionado.    
15. A ACI se reserva no direito de excluir do concurso qualquer projeto que apresente 
conteúdos ofensivos ou inapropriados.  
16. A ACI não assume nenhuma responsabilidade por eventual mal funcionamento das 
redes, na perda de informações, na demora do recebimento ou qualquer outra anomalia 
técnica que puder apresentar-se durante o processo de envio das propostas ou em qualquer 
outra fase do concurso.  
III – Concurso de vídeo  
17. Os projetos enviados para o concurso de vídeo devem consistir em uma duração não 
inferior a dois minutos e não superior a três minutos.  
18. O vídeo deve ser um trabalho original e não deve infringir as normas vigentes em 
matéria de direitos autorais e registro de marcas. O cumprimento desta condição é uma 
responsabilidade exclusiva do participante e a ACI não assume nenhuma responsabilidade 
diante de qualquer infração ou descumprimento.  
19. Se o video incluir áudio gravado em um idioma diferente do inglês o participante deverá 
incluir subtítulos em inglês no vídeo. 
20. Qualquer vídeo apresentado que não cumpra com os regulamentos e condições 
presentes, ou de modo geral, com qualquer norma aplicável, será imediatamente retirado do 
concurso.  



 
21. Ao enviar um vídeo, os participantes transferem todos os direitos de propriedade 
intelectual correspondentes a ACI, de maneira imediata e automática.   
22. A ACI poderá utilizar ol vídeo, total ou parcialmente, para qualquer propósito e através 
de qualquer meio, sem nenhum tipo de compensação para o autor original, apenas fazer 
público o nome, idade e nacionalidade do participante em conjunto com a obra.  
IV - Concurso de música  
23. Os projetos enviados para o concurso de música devem consistir em uma composição 
musical, com ou sem letra, com uma duração não inferior a dois minutos e não superior a 
três minutos.  
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24. A composição, incluindo música e a letra, deve ser um trabalho original e não deve 
infringir as normas vigentes em matéria de direitos autorais e registro de marcas. O 
cumprimento desta O cumprimento desta condição é uma responsabilidade exclusiva do 
participante e a ACI não assume nenhuma responsabilidade diante de qualquer infração ou 
descumprimento.  
25. Se a composição incluindo letra for gravada em algum idioma diferente do inglês, o 
participante deverá enviar a ACI uma tradução em inglês no momento da inscrição.  
26. Qualquer composição musical apresentada que não cumpra com os regulamentos e 
condições presentes, e de modo geral, com qualquer norma aplicável, será imediatamente 
retirado do concurso.  
27. Ao enviar uma composição musical, os participantes transferirão todos os direitos de 
propriedade intelectual correspondentes à ACI, de maneira imediata e automática.   
28. A ACI poderá utilizar a composição musical, total ou parcialmente, para qualquer 
propósito e através de qualquer meio, sem nenhum tipo de compensação para o autor 
original, apenas fazer público o nome, idade e nacionalidade do participante em conjunto 
com a obra.   
V – Concurso de fotografia  
29. Os projetos enviados para o concurso de fotografia devem consistir em uma só foto 
digital com uma resolução mínima de 3 mega-pixels.  
30. A foto deve ser um trabalho original e não deve infringir as normas vigentes em matéria 
de direitos autorais e registro de marcas. O cumprimento desta O cumprimento desta 
condição é uma responsabilidade exclusiva do participante e a ACI não assume nenhuma 
responsabilidade diante de qualquer infração ou descumprimento.  
31. A foto não pode ser modificada de nenhum modo, inclusive por nenhum tipo de uso de 
programas informáticos de edição de imagem.  
32. Qualquer foto apresentada que não cumpra com os regulamentos e condições presentes, 
e de modo geral, com qualquer norma aplicável, será imediatamente retirado do concurso. 
33. Al enviar una fotografía, os participantes transferirão todos os direitos de propriedade 
intelectual correspondentes à ACI, de maneira imediata e automática.   
34. A ACI poderá utilizar a composição musical, total ou parcialmente, para qualquer 
propósito e através de qualquer meio, sem nenhum tipo de compensação para o autor 
original, apenas fazer público o nome, idade e nacionalidade do participante em conjunto 
com a obra. 
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VI - Prêmios  
35. Em cada categoria haverá três prêmios:  
a. O primeiro prêmio consistirá em:  
i. Pagamento de um prêmio equivalente a três mil dólares dos Estados Unidos, em moeda do 
país de residência do ganhador; e  
ii. uma passagem de avião de ida e volta entre o país de residência do ganhador e a cidade de 
Manchester, Reino Unido, para uma estadia entre 30 de outubro de 2012 a 2 de novembro de 
2012, exceto se o ganhador é um residente do Reino Unido, neste caso o bilhete de avião 
poderá ser substituído por um meio de transporte alternativo.   
b. O segundo premio consistirá em um pagamento equivalente a mil e quinhentos dólares 
dos Estados Unidos em moeda do país de residência do ganhador;  
c. O terceiro prêmio consistirá em um computador pessoal tipo tablet (Tablet PC).  
36. Os pagamentos dos prêmios em dinheiro serão realizados através de uma transferência 
bancária para a instituição financeira selecionada pelo ganhados ou através de qualquer 
outro meio de pagamento aceito que seja capaz de gerar uma confirmação do mesmo. Em 
nenhuma hipótese os pagamentos serão feitos em espécie. A conversão da moeda será feita 
de acordo com o cambio oficial entre o dólar e as moedas correspondentes para pagamento. 
Os pagamentos serão realizados logo após a cerimônia de premiação que acontecerá em 
Manchester e antes da final do ano de 2012.  
VII - Critérios da premiação  
37. Os projetos enviados serão analisados por um juri de cinco pessoas. Os membros do júri 
serão designados pela ACI que assegurará uma integração que garantirá uma representação 
equilibrada de pessoas com conhecimentos e experiência sobre as diferentes obras e temas 
envolvidas neste concurso: Cooperativismo, Vídeo, Música e Fotografia.  
38. Os jurados pré selecionarão os projetos que satisfaçam os seguintes critérios:  
a. Que expressem a natureza do cooperativismo e das cooperativas como empresas de 
propriedade de seus sócios e que são baseadas em valores;  
b.  que tenham um valor artístico destacado em cada uma das categorias;   
c. que os argumentos estejam principalmente direcionado aos jovens.  
39. Não há limites para o número de projetos pré selecionados.  Aliança Cooperativa 
Internacional 
40. Os projetos pré selecionados serão submetidos a uma votação pública através da 
Internet. Cada pessoa poderá votar uma única vez em cada categoria.  
41. Os ganhadores em cada categoria serão aqueles três projetos que obterem a maior 
quantidade de votos.  
42. Para assegurar um resultado justo de votação pública, a ACI se reserva no direito de 
pedir aos jurados que elejam os ganhadores de cada categoria em caso de haver votos on-
line proporcionalmente abaixo da quantidade de participantes.  
43. As decisões dos jurados serão adotadas por maioria simples e irrevogável.  
44. A ACI comunicará expressamente os resultados unicamente aos ganhadores, e depois 
também anunciará publicamente os resultados da votação.    
VIII – Resolução de disputas   
45. Qualquer reclamação relacionada com o concurso, tanto sobre o processo como seu 
conteúdo e resultado, será avaliado e resolvido pela equipe de gestão da ACI. A decisão da 
equipe da ACI será definitiva e irrevogável.  



 
46. Qualquer disputa legal relacionada com este concurso será resolvido através de um juíz. 
Os participantes definem definem que os tribunais de juízo são os únicos competentes para 
resolução destas  disputas.  
 

Elaborado em Outubro de 2011 
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