REGULAMENTO

A 4ª edição do “Empório de Cerâmica” é uma realização do CCBRas - Cerâmica
Contemporânea Brasileira, que acontecerá nos dias 10 e 11 de setembro de 2022 (sábado e
domingo), na Sala de Exposições da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa – Bunkyo, Rua
São Joaquim, 381 – Liberdade SP, das 10:00 às 18:00 horas.
Para criar um canal de comercialização direto com o público consumidor, o CCBRas apresenta
4ª edição do “Empório de Cerâmica”, que além de divulgar o trabalho dos ceramistas,
permitirá a criação de novos contatos e novos hábitos de consumo, valorizando a produção da
cerâmica nacional, tanto utilitária quanto a artística.
Consolidando o evento, propomos uma ação conjunta entre os ceramistas participantes com a
realização de oficinas e demonstrações de cerâmica, proporcionando ao público visitante e
consumidor um novo olhar e a valorização do fazer cerâmico.

1. Quem pode participar:
•
•
•

Poderão participar deste evento todos os ceramistas do território nacional
cadastrados no CCBRas - Cerâmica Brasileira Contemporânea;
Ateliers de Cerâmica, com membros cadastrados no CCBRas; e
Fornecedores de materiais cerâmicos

2. Espaço de vendas:
•
•
•

Serão fornecidas mesas de 1,50 x 0,70m para os participantes e 1 cadeira por mesa;
Para padronização do espaço, o participante deverá providenciar um tecido preto para
a mesa que deverá ser completamente envolvida pelo mesmo;
O participante pode trazer, se julgar necessário, bancos para sentar e extensões de
energia elétrica. Displays e estantes para serem colocados em cima das mesas serão
permitidos desde que não ultrapassem a altura de 30 (trinta) cm

3. Espaço para oficinas e demonstrações de cerâmica
Lembramos a importância de termos um diferencial no Empório de Cerâmica, com a ajuda
mútua dos participantes, assim os visitantes poderão vivenciar o trabalho do ceramista e
consequentemente sua valorização.

•

•
•
•
•

O participante interessado em demonstrar gratuitamente alguma técnica ou ministrar
alguma oficina deverá manifestar seu interesse na ficha de inscrição com um breve
relato sobre o que pretende fazer;
O CCBRas providenciará um espaço com mesas e cadeiras;
Materiais e equipamentos específicos para as demonstrações e oficinas, deverão ser
providenciados pelo ceramista proponente;
As inscrições para as participações nas oficinas e demonstrações deverão ser feitas no
local;
O CCBRas providenciará a divulgação das oficinas e demonstrações programadas, em
conjunto com os ceramistas participantes.

4. Montagem/Desmontagem do espaço de vendas
•
•

•

•
•

A disposição dos ceramistas nas mesas do espaço de vendas será determinada por
sorteio prévio à medida que forem chegando para a montagem;
Os participantes deverão comparecer ao local do evento 02 horas antes da abertura,
devendo concretizar a montagem de sua mesa em até 30 minutos antes de sua
abertura oficial (até às 9:30);
A Sala de exposição ficará trancada na noite de sábado para domingo , porém o
CCBRas assim como o Bunkyo, não se responsabilizarão por eventuais furtos, ficando
assim o participante responsável por cobrir sua mesa e guardar pequenos objetos em
caixas dispostas em baixo das mesas.
A desmontagem deverá ser realizada no dia 11/09 de 2022 a partir das 18hs. Não será
permitida a desmontagem antes do horário estabelecido.
Há estacionamento pago no local.

5. Comercialização
O CCBRas não tem fins lucrativos, sempre busca meios para divulgação e valorização da
cerâmica portanto, não haverá cobrança de taxa/comissões sobre as vendas, apenas a
taxa de inscrição, ficando assim livre de qualquer ônus a negociação e comercialização
direta com o consumidor.
•
•
•

Só será permitida a exposição e venda de peças autorais de cerâmica, utilitários,
decorativos e escultóricos, ou que tenha relação direta com o fazer cerâmico;
Os participantes responsáveis por suas vendas deverão providenciar embalagens
apropriadas.
Caso haja necessidade, poderá nomear um representante responsável em sua ficha
de inscrição.

6. Inscrições
•
•
•
•

O período de inscrições será realizado no período de 03 a 14 de agosto de 2022;
Lembramos que as vagas são limitadas e o término das inscrições se dará assim que
as vagas forem completadas;
A taxa de inscrição será de R$ 350,00 para participantes individuais com mesa de 1,50
x 0.70m;
Em caso de desistência, esse valor não será devolvido;

•
•

Não haverá taxa de comissão sobre as vendas;
Para se inscrever o ceramista/fornecedor deverá:
o fazer
sua
inscrição
online
através
do
formulário
https://forms.gle/q97bBmCKM4SE3may7
o enviar para o e-mail do CCBRas contato@ccbras.com.br o comprovante de
depósito da taxa de inscrição, identificado com seu nome.

7. Disposições finais:
•

•

•

O CCBRas buscará oferecer as condições adequadas à realização do evento, entretanto
estará isenta de quaisquer responsabilidades sobre eventuais danos ou furtos, da
mesma forma a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa – Bunkyo.
Os participantes da 4ª. edição do "Empório de Cerâmica", ficam desde já cientes e
concordam com o fato de que as imagens das obras ou registros fotográficos e
audiovisuais realizados no local do evento poderão ser utilizados pelo CCBRas, em
catálogos, mídias internas e externas, assim como na divulgação deste ou de eventos
futuros, sem qualquer ônus para o CCBRas - Cerâmica Contemporânea Brasileira;
Ao preencher sua ficha de inscrição e enviar o comprovante de depósito por e-mail,
fica entendido que o participante está ciente e de acordo com todas as informações
aqui explicitadas.

DATAS IMPORTANTES:
Período de Inscrição

De 03/08 a 14/08/2022

Divulgação do evento e Oficinas/
Demonstrações

De 30/08 a 10/09/2022

Montagem

10/09/2022

Das 8:00 às 9:30

Vendas

10 e 11/09/2022

Das 10:00 às 18:00

Oficinas e Demonstrações

10 e 11/09/2022

Durante o período
do Evento

Desmontagem

11/09/2022

A partir das 18:00

