CAMBEA - CAMPEONATO BRASILEIRO DE
ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO
ETAPA CLASSIFICATÓRIA - NORDESTE
FEIRA SIGNS NORDESTE (MAQUINTEX) - FORTALEZA/
CE
03 a 06 DE OUTUBRO - CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ.
1.1 O campeonato “CAMBEA" ETAPA NORDESTE. É idealizado pela ALLTAK®
e com o apoio da Fcem Feiras e Eventos.
1.2 Poderão participar deste CAMPEONATO BRASILEIRO DE
ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO "CAMBEA" todas as pessoas residentes
no Brasil que sejam profissionais da área de envelopamento automotivo ou
sign maker.
1.3 Fica terminantemente proibida a participação de funcionários, prestadores
de serviços e parentes de 1º grau de colaboradores de todos os
patrocinadores.
1.4 Para participar do Campeonato "CAMBEA" e ser elegível aos prêmios, o
participante deverá cumprir rigorosamente as regras do campeonato, em
todas as suas etapas, sendo automaticamente desclassificado caso não as
cumpra. O competidor deverá ter uma conduta profissional e trabalhar com
segurança.
1.5 Os participantes do Campeonato "CAMBEA" declaram estar cientes e de
acordo com as condições de participação e termos deste regulamento.
2. MECÂNICA DO CAMPEONATO
2.1 Os interessados em participar do campeonato deverão acessar o web site
promocional do "CAMBEA" em http://www.cambea.com.br, preencher um
questionário de avaliação e enviar um link de um vídeo mostrando o seu
trabalho. Feito isso os organizadores do campeonato irão selecionar 24
competidores qualificados para participar do evento. O critério de escolha
aplicado pelos organizadores é soberano e irrecorrível.
2.1.1 Os 18 competidores receberão um comunicado por e-mail dos
organizadores do evento confirmando sua participação e informando os
dados para depósito e envio do comprovante, portanto, os competidores
deverão pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 200,00, (duzentos reias)
conforme instruções do web site http://www.cambea.com.br. A taxa de
inscrição refere-se ao competidor e um ajudante (opcional).
2.1.2 Caso o competidor não compareça no dia da competição o dinheiro não
será devolvido e a desistência sem uma justificativa o impedirá de participar
de futuras edições do CAMBEA.

2.1.3 Após o pagamento da taxa de inscrição o participante receberá uma
confirmação por e-mail, com a data de sua participação no campeonato, que
será definida por sorteio feito pelos organizadores.
2.1.4 As credenciais deverão ser feitas pelo próprio competidor no
credenciamento da Feira MAQUINTEX - site
http://maquintex.fcem.com.br/inscricoes , caso ocorra algum problema
comunicar--se com a equipe CAMBEA pelo e--mail:
paulo.cecato@cambea.com.br.
2.1.5 O competidor poderá participar sozinho ou contar com o auxílio de um
ajudante.
2.1.6 O campeonato consiste no envelopamento de uma lateral de um carro
para a etapa classificatória e de um carro por completo no dia da
final do campeonato. Haverá uma pontuação determinada pelos juízes para
cada parte do carro.
2.1.7 As regras e decisões não deverão ser questionadas durante o evento. A
decisão dos juízes é sempre final e irrevogável. Porém os participantes das
equipes, poderão acessar a arena após o julgamento e conferir as avaliacões
dos juízes.
2.2 A disputa do campeonato ocorrerá da seguinte forma:
-- uma etapa classificatória e uma grande final;
-- a etapa classificatória o competidor terá 1h00 para envelopar uma
lateral do carro;
1º dia CLASSIFICATÓRIO composto por:
-- 2 baterias com 4 competidores cada
2º dia CLASSIFICATÓRIO composto por:
-- 2 baterias com 4 competidores cada
3º dia CLASSIFICATÓRIO composto por:
-- 2 baterias com 4 competidores cada
As 2 melhores equipes que somarem mais pontos dentre todos os dias
classificatórios, irão a grande final
-- FINAL – 5 horas de duração para o envelopamento do carro por completo,
lembrando que para esta edição os competidores deverão seguir o novo
critério de refile, onde será exigido uma melhor performance (durabilidade) do
vinil autoadesivo nas áreas de acabamentos das partes do veículo como,
paralamas, capô, portas e teto, a avaliação dos juízes continuará sendo
rigorosa, e este será um importante critério de avaliação e pontuação;
-- Concorrerão aos prêmios os vencedores de cada etapa.
-- O vencedor será o que SOMAR MAIOR PONTUAÇÃO.
2.2.1 Os organizadores do evento disponibilizarão os adesivos, materiais
para limpeza e a energia elétrica para o uso das ferramentas, os demais
utensílios necessários são de responsabilidade dos competidores.
2.2.2 Os competidores poderão efetuar o envelopamento de sua maneira de
costume, porém não será permitido o uso de qualquer produto químico ou
alvejante.

2.3 Os competidores deverão apresentar--se com 30 minutos de
antecedência, munidos de suas credenciais e de seus equipamentos e serão
punidos com um desconto na pontuação total caso cheguem atrasados. A
tolerância é de 15 minutos, caso contrário o competidor será desclassificado.
2.3.1 Os equipamentos dos competidores serão previamente avaliados pelos
juízes para garantir a conformidade com relação ao regulamento.
2.3.2 Só serão pontuadas as partes do carro que estiverem devidamente
finalizadas.
2.3.3 O local deverá permanecer limpo, caso isto não ocorra o competidor
perderá pontos.
2.3.4 O carro receberá uma pontuação de acordo com o grau e nível de
qualidade do serviço realizado conforme os itens a serem avaliados na
seção 4.1deste regulamento.
2.4 Os adesivos Alltak, serão entregues aos competidores no
início de suas baterias, sendo ainda disponibilizada uma imagem do
automóvel envelopado como gabarito.
2.5 Durante o Campeonato não será permitido explorar nenhuma marca que
não seja a da própria empresa do competidor. Caso o competidor esteja
usando alguma marca concorrente de algum patrocinador, os organizadores do
evento irão mascará-la.
3. OS JUÍZES
3.1 O julgamento será conduzido por uma bancada constituída de juízes
que farão a avaliação de forma totalmente imparcial.
3.1.1. O sistema de pontuação será baseado na alta qualidade e no volume
de trabalho realizado (a velocidade do envelopamento será utilizada apenas
como última opção para o critério de desempate).
3.1.2. Os juízes irão julgar individualmente cada carro e atribuir à pontuação
referente a cada categoria conforme o item 4.1 deste regulamento. O total de
pontos do competidor irá determinar o vencedor. Caso haja
empate, os critérios de desempate serão avaliados pela pontuação da
qualidade, seguidos pelo critério de maior parte do carro envelopado e
menor tempo de envelopamento.
3.2 Serão desclassificados todos os competidores que danificarem o veículo,
riscarem a pintura ou causarem algum princípio de incêndio por mau uso/
manuseio das ferramentas.
3.2.1 Será permitido ao instalador auxiliar espatular, auxiliar, limpar, aquecer,
instalar, exceto acabamento com "OBJETO CORTANTE”. É PROIBIDO AO
INSTALADOR AUXILIAR EXECUTAR ACABAMENTO COM ESTILETE,
LÂMINA, FITA DE CORTE E/OU QUALQUER OBJETO CORTANTE. Caso
isso ocorra a equipe será desclassificada.

3.3 Os organizadores deste campeonato se reservam o direito de
desclassificar os competidores que não obedecerem às regras deste
regulamento.
4. Critérios a serem avaliados
4.1 Cada juiz irá atribuir uma pontuação do mínimo para o máximo para cada
item:
1 - PONTUALIDADE
2 - LIMPEZA e ORGANIZAÇÃO
3 - QUALIDADE DO ENVELOPAMENTO
4 - INSTALAÇÃO
5 - CRITERIOS DO ENVELOPAMENTO
6 - POSICIONAMENTO DA IMAGEM

5. PREMIAÇÃO
5.1 Todos os participantes receberão um certificado de participação.
5.1.1 A equipe vencedora da grande final será contemplada com a vaga para a
grande competição brasileira CAMBEA#8, que acontecerá em São Paulo, na
feira EXPOPRINT de 20 a 24 de março de 2018 - Expo Center Norte com a
passagem e hospedagem pagas pela organização do evento.
5.1.2 Também serão premiados os competidores do 2o lugar (premiação a
definir)
5.2 A entrega dos prêmios será efetivada pelos organizadores do evento
a partir da divulgação do nome do vencedor,no endereço informado pelo
mesmo, após contato por e-mail.
5.3 Caso o vencedor do Campeonato Brasileiro de Envelopamento
Automotivo "CAMBEA" não seja encontrado no período de 30 dias, o mesmo
será desclassificado e substituído por outro participante, a ser escolhido pelos
organizadores nos mesmos critérios descritos no item 3.1.2.
5.4 Os prêmios são intransferíveis e em hipótese alguma o vencedor poderá
trocá-los ou recebê-los em dinheiro.
6. AUTORIZAÇÃO DE USO
6.1 Os competidores inscritos expressam a sua voluntária e gratuita
participação e concordam em autorizar, desde já e de pleno direito, de modo
expresso e em caráter irrevogável e irretratável, o uso de seus nomes no site
dos organizadores do campeonato e nas redes sociais, bem como outros
meios de divulgação como: TV, jornal, revista, mídia exterior entre outros,
sem nenhum ônus para os organizadores deste Campeonato e em caráter
definitivo, bem como atestam ter obtido todas as autorizações porventura
necessárias, relativas à citação de outras pessoas.
6.1.1 Termo de cessão de direito de uso de imagem:

COMPETIDOR
Eu, ________________________________________________,
nacionalidade__________________, estado
civil_________________________,
profissão______________________________, inscrito no CPF
________________________
e RG ____________________, autorizo o uso da minha imagem para fins de
divulgação e publicidade do CAMBEA - Campeonato Brasileiro de
Envelopamento Automotivo.
São Paulo, _____ de _____________________ de 2017.
_______________________________
_______________________________ Nome Completo Assinatura
AUXILIAR
Eu, ________________________________________________,
nacionalidade__________________, estado
civil_________________________,
profissão______________________________, inscrito no CPF
________________________
e RG ____________________, autorizo o uso da minha imagem para fins de
divulgação e publicidade do CAMBEA - Campeonato Brasileiro de
Envelopamento Automotivo
São Paulo, _____ de _____________________ de 2017.
_______________________________
_______________________________ Nome Completo Assinatura
6.1.2 As autorizações descritas acima não significam, implicam ou resultam
em qualquer obrigação de divulgação, nem de pagamento.
6.2 Os organizadores deste Campeonato se reservam o direito de não aceitar
a inscrição de qualquer competidor que não atenda aos termos aqui
discriminados.
6.3 Ao realizar sua inscrição, os competidores autorizam que os
organizadores deste Campeonato façam o envio de informações, ofertas e
lançamentos para e--mail cadastrado na ficha de inscrição.
7. CONSIDERAÇÕES GERAIS
7.1 É idealizadora deste Campeonato Brasileiro de Envelopamento
Automotivo a empresa Plásticos Alko, detentora da marca Alltak.
7.2 Os organizadores administrarão com confidencialidade e ética os dados
referentes aos participantes do "CAMBEA".
7.3 Os organizadores, se reservam o direito de alterar, inserir ou excluir as
regras e premiações deste regulamento e/ou da política deste Campeonato
sem aviso prévio, nos casos em que houver necessidade ou por justa causa.
Sendo de responsabilidade dos competidores o acompanhamento das
informações contidas neste regulamento no site www.cambea.com.br.
7.4 Em caso de dúvidas sobre o acompanhamento do Campeonato no
decorrer do mesmo, os competidores deverão entrar em contato através do
e--mail paulo.cecato@cambea.com.br.
7.5 As decisões dos organizadores serão soberanas e irrecorríveis. 7.6 Este
regulamento está devidamente registrado em Cartório.

8. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro para os devidos fins que li e concordo integralmente com o
Regulamento do Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo.
Entendo a extensão de minhas responsabilidades e obrigações ali descritas e
por mim assumidas neste ato de complemento de inscrição através da
assinatura deste Termo de Responsabilidade.
Nome do Competidor
___________________________________________________________
RG.__________________
Assinatura do Competidor
____________________________________________________________
São Paulo, ______ de___________ de 2017.
Competidor
Nome do Ajudante _____________________________________________
RG.__________________
Assinatura do Ajudante
______________________________________________________________
São Paulo, ______ de____________ de 2017.
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro para os devidos fins que li e concordo integralmente com o
Regulamento do 7o Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo.
Entendo a extensão de minhas responsabilidades e obrigações ali descritas e
por mim assumidas neste ato de complemento de inscrição através da
assinatura deste Termo de Responsabilidade.
Nome do Competidor
___________________________________________________________
RG. __________________
Assinatura do Competidor
______________________________________________________________
São Paulo, ______ de___________ de 2017.
________________________________________________________
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro para os devidos fins que li e concordo integralmente com o
Regulamento do 7o Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo.
Entendo a extensão de minhas responsabilidades e obrigações ali descritas e
por mim assumidas neste ato de complemento de inscrição através da
assinatura deste Termo de Responsabilidade. Nome do Ajudante
_____________________________________________________________
RG. _________________
Assinatura do Ajudante
______________________________________________________________
São Paulo, ______ de março de 20176.

