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Para promover, difundir e valorizar o uso das cerâmicas para pisos
e revestimentos Made in Italy na construção, na arquitetura,
nos ambientes internos e externos.

Orgão emitente
Edificiositalia importação e exportação Ltda.

Objeto do concurso
Edificiositalia através do concurso Vivi la Dolce Vita Award 2014 quer promover, difundir e valorizar
no território brasileiro o uso das cerâmicas para pisos e revestimentos Made in Italy na construção,
na arquitetura, nos ambientes internos e externos.
O sujeito emitente é Edificiositalia importação e exportação ltda.

Modalidade de participação
A participação ao concurso será por via postal ou através do site da Sociedade.
DATAS DA SELEÇÃO
01 de março de 2013: abertura do site para promoção e apresentação do concurso;
01 de outubro de 2013: último dia para pedidos de informações;
31 de dezembro de 2013: último dia para expedição, por correio ou via site, da documentação;
Fim de fevereiro de 2014: Apresentação e premiação dos vencedores.

PARTICIPAÇÃO
Podem participar ao concurso todos os arquitetos e Interiors designers residentes no Brasil que
utilizarão nas próprias realizações, rigorosamente localizadas no Brasil, cerâmicas Made in italy
para pisos e revestimentos.
Nao existem limites aplicativos, o único fator importante e relevante será a utilização de cerâmicas
Made in Italy e uma autodeclaraçao feita em cartório da localização geográfica no território
brasileiro.
Não serão aceitos só projetos ou idéias. Só é possível participar apresentando a documentação
fotográfica da realização do trabalho realmente elaborado pelo professional, qualquer trabalho que
seja este.
Aos fins das inscrições, os trabalhos serão divididos em quatro seções:
Construção pública
Construção comercial
Parques e jardins públicos ou particulares
Casa
CONSTRUÇÃO PÚBLICA
O concurso tem a finalidade de premiar as realizações em que a utilização das cerâmicas Made in
Italy valorizou e permitiu ao serviço público espaços dedicados, favorecendo a leitura dos percursos, das áreas funcionais e das áreas de atendimento e de alimentação.
CONSTRUÇÃO COMERCIAL
O concurso tem a finalidade de premiar as realizações em que a utilização das cerâmicas Made in
Italy valorizou a comunicação e identidade do ponto de venda, favorecendo assim uma
predisposição às compras por parte do cliente.
PARQUES E JARDINS PÚBLICOS OU PARTICULARES.
O concurso tem a finalidade de premiar as realizações em que a utilização das cerâmicas Made in
Italy valorizou a integração com o ambiente natural, favorecendo assim a geração de lugares de
agregação sustentável e requalificados.
CASA
O concurso tem a finalidade de premiar as realizações em que a utilização das cerâmicas Made in
Italy valorizou o conceito holístico de casa, favorecendo assim a realização de um projeto nos
quais internos, externos e ambientes se fundem gerando um organismo único e coerente.
IDIOMAS OFICIAIS
Os idiomas admitidos para os trabalhos apresentados para participar ao concurso são o português,
inglês e italiano.

Critérios de avaliação e prêmios
Os critérios de avaliação serão identificados e comunicados pelo corpo de jurados.

1° PRÊMIO EM ABSOLUTO
O primeiro prêmio em absoluto será atribuído a melhor realização entre as 4 seções do concurso e
consistirá em uma semana em hotel pago para duas pessoas em Veneza (Itália), incluso o traslado
aéreo de ida e volta , durante a bienal de arquitetura do 2014, assim como o ingresso pro evento
citado.
PRÊMIOS DE CATEGORIA
Uma menção especial será dada a melhor realização para cada um das 4 categorias do concurso.

Autorização a publicação dos projetos
Com a inscrição ao concurso os concorrentes dão explícito consentimento a Edificiositalia
importação e exportação Ltda. à divulgação dos projetos de cada um.

Direitos de autores e propriedades dos projetos
O presente concurso não prevê nenhuma concessão de encargos professionais.
Nenhum pedido pode ser feito então pelos autores em relação a presumidos direitos, em assim
sendo, não caberá a nenhum dos participantes/autores, requerer indenização ou pagamento a
qualquer tìtulo, isto porque, fica garantida a cada um a propriedade intelectual dos trabalhos e
projetos apresentados.

Contatos
info@edificiositalia.com.br

