Salão do Humor Internacional em Americana – 21ª edição – Ano 24

2 - Ficha de Inscrição
De 21/03 a 23/05 de 2022 na Câmara Municipal
Prazo limite para entrega desta ficha:

23/05/22 até as 17h.
Ficha de Inscrição
Nome completo do autor:
______________________________________________________________________
Rua:___________________________________________________________________
Número/Complemento:___________________________________________________
Bairro:_________________________________________________________________
CEP:___________________________________________________________________
Cidade:_________________________________________________________________
Telefones de contato: 1a opção:________________________________
2a opção:______________________________________
Quando for telefone para recados, avisar o dono do telefone do que se trata.
Modalidade:
Charge( ) Cartum( ) Caricatura Desenho( ) Caricatura Escultura( ) H.Q.( )
Tirinha( ) Pequenos Contos de Humor/Poemas jocosos ( ) Mangá ( ) Grafite ( )
Se for proveniente de Escola indicar abaixo qual:
Escola:______________________________________________________
Amador (
Profissional (

)

Idade (
)

) anos.

Idade (

) anos.

Já teve trabalho exposto em algum Salão ? Sim (

) Não (

)

Se sim, indicar onde. _________________________________________
Se trabalhar em algum órgão de imprensa, indicar para qual órgão e que tipo de
humor produz: __________________________________________________
Observações: Para os trabalhos vindos pelo correio, a data e a hora válidas são as da postagem. Não devem exceder
dia e hora limite indicados acima.
A organização do Salão não se responsabiliza por possíveis desvios na devolução (problemas com endereço)
Os que fizeram inscrição e não foram classificados para exposição e nem premiados poderão pegar, se quiserem, o
trabalho de volta na Biblioteca Municipal até o dia 30 de junho de 2022. Caso contrário, após essa data, pertencerá
ao acervo do Salão.
O tema é livre e a premiação será feita do modo descrito no ítem 3(ver também item 4 – Sugestão de Tema): Os
interessados em participar, deverão enviar suas obras para o seguinte endereço:
'Biblioteca Municipal de Americana’ (20º Salão de Humor), Praça Comendador Müller, 172, Centro Americana – SP
CEP 13465-289. Tel: 19 - 3461.9157 ou 19-3406.4140. As inscrições terão início em 13 de fevereiro e se encerrarão
no dia 30 de abril/19 às 17:00h.

Atendimento a escolas e autores: (19) 3406.4140 / email: gbasanella@bol.com.br

