
 

 
 

I PRÊMIO EUROSTARS HOTELS DE ILUSTRAÇÃO 
 

Tema: Cidades Eurostars 
 

O GRUPO HOTUSA, em colaboração com a STABILO, anuncia seu I Prêmio Eurostars 

Hotels de Ilustração. O ganhador da competição será o autor da ilustração que, a 
critério do júri, constitua a melhor representação sobre o tema “Cidades Eurostars”.  
 

Alicante, Barcelona, Berlim, Brasília, Bruxelas, Budapeste, Corunha, 
Huelva, Las Palmas de Gran Canária, León, Lisboa, Lleida, Lucca, 
Madrid, Málaga, Mérida, Munique, Nova York, Ourense, Palencia, 
Paris, Porto, Praga, Regensburg, Roma, Santiago de Compostela, 
Saragossa, Segóvia, Sevilha, Toledo, Valência, Veneza, Viena. Mais 
de 30 cidades compõem o universo da Eurostars Hotels. Com este I 
Prêmio de Ilustração desejamos fazer uma homenagem à riqueza 
artística e cultural abrigada por estas cidades. As ilustrações 
premiadas irão formar uma exposição itinerante pelos hotéis 
Eurostars e servirão, eventualmente, para decorar as acomodações 
ou áreas comuns de atuais ou futuros estabelecimentos Eurostars. 
 
O I Prêmio Eurostars Hotels de ilustração concederá as seguintes recompensas: 
 

1º Colocado: Prêmio de 3.000 € (euros) e um lote de produtos STABILO 
 

Accésits - do 2º ao 10º Colocado: Um lote de produtos STABILO avaliado em 
270 euros que engloba mais de uma centena de utensílios de desenho e escrita. 

 
 

REGULAMENTO 
 
1. Poderão participar do concurso todos os autores maiores de 18 anos, de qualquer 

nacionalidade e país de residência. Não poderão participar funcionários nem 
familiares de funcionários do Grupo Hotusa nem da STABILO. 
  

2. Os trabalhos deverão ser realizados em folha de papel tamanho A3, ou seja, 29,7 x 
42,0cm – que corresponde a 11,69 x 16,54 polegadas. Não serão aceitas ilustrações 
cujo tamanho varie mais de 2cm das medidas estipuladas. O desenho pode ser 
desenvolvido em modo retrato (vertical) ou paisagem (horizontal). 

 



3. A gramatura do papel da ilustração não deve ser inferior a 200 gr/m2.  
 

4. Todas as obras devem estar assinadas exclusivamente no verso para manter o 
anonimato perante o júri. 

  
5. As obras não poderão fazer referência a marcas comerciais. 
 
6. As ilustrações premiadas se destinarão à decoração de quartos e áreas nobres de 

estabelecimentos gerenciados pelo Grupo Hotusa. Além disto, o Grupo Hotusa se 
reserva no direito de realizar uma exposição itinerante com tais obras pelos hotéis 
Eurostars. 

  
7. Cada participante poderá apresentar no máximo três ilustrações. Os autores 

deverão apresentar ilustrações inéditas e que não tenham sido premiadas em 
nenhum outro concurso. 

  
8. As ilustrações não poderão ser apresentadas com passepartout nem montadas sobre 

cartolina, mas recomenda-se que sejam enviadas dentro de uma proteção rígida. A 
entidade organizadora terá o máximo de zelo com as obras recebidas, porém se 
isenta de toda responsabilidade por extravios, roubos, danos ou qualquer outro ato 
alheio à sua vontade que possa ser produzido durante o envio ou armazenamento. 
Caso o participante queira contratar um seguro para a(s) sua(s) obra(s), tal ato 
deverá ser realizado por conta própria.  

 
9. O júri será composto por um representante do Grupo Hotusa, um representante da 

Stabilo e outros 3 integrantes do mundo do desenho e da arte – os quais serão 
divulgados no momento da publicação da relação dos ganhadores do concurso. 
Nas sessões de deliberação, prévias ao resultado, os jurados não conhecerão a 
identidade dos autores.  

 
10. As ilustrações devem ser enviadas por correio à sede do Grupo Hotusa. Não serão 

aceitas imagens em slideshow, fotocópias a laser ou suportes informáticos. 
 
Os participantes deverão enviar seu(s) trabalho(s) a: 

 
Hotusa - Dpto. Cultura 
Ref. Premio Ilustración 
c/ Princesa, 58 Pral.  
08003 Barcelona 
Espanha 

 
11. O autor deverá incluir na correspondência uma folha com os seguintes dados:  

Nome Completo 
Endereço 
Telefone 
E-mail 
Nacionalidade 
Título da Ilustração (opcional) 

 
No momento de recebimento, todas as obras serão devidamente codificadas para 
garantir a autoria de cada trabalho.  



Os dados de caráter pessoal que os participantes fornecerem ao Grupo Hotusa para 
poderem participar do presente concurso serão incorporados ao banco de dados da 
HOTUSA HOTELS, com a finalidade de gerenciar o presente concurso, bem como 
para o envio de informações referentes a futuros concursos ou edições, assim como 
a publicação dos vencedores em suportes online e em qualquer tipo de publicidade, 
promoção ou publicação com fins comerciais ou informativos, sempre em relação 
com o presente concurso.  
O banco de dados goza das devidas medidas de proteção técnicas e humanas de 
acordo com a legislação vigente. Qualquer interessado poderá exercer, de modo 
gratuito, seus direitos de acesso, retificação, oposição ou cancelamento em relação 
aos seus dados pessoais mediante carta registrada e com confirmação de 
recebimento, que deverá ser enviada ao endereço que aparece no item anterior. 

 
12. O prazo de recebimento das ilustrações será encerrado no dia 26 de outubro de 

2012, sexta-feira. 
 

13. O veredito do júri será comunicado de forma personalizada, a cada um dos 
ganhadores, por e-mail ou endereço postal e será publicado no web site da 
Eurostars Hotels www.eurostarshotels.com bem como no blog corporativo 
(http://blog.eurostarshotels.com), durante o mês de Novembro de 2012. 
 

14. Após a publicação do resultado do concurso, a Hotusa não retornará sob nenhuma 
circunstância as ilustrações não premiadas aos seus autores. De qualquer forma, os 
desenhos estarão à disposição de seus autores, que poderão recolhê-los na sede da 
Hotusa em Barcelona durante um prazo de 60 dias a partir da divulgação do 
veredito. Transcorrido tal período, todas as ilustrações não recolhidas serão 
destruídas. 

  
15. Entende-se que os participantes, como autores das obras que apresentam, são os 

titulares dos direitos de propriedade intelectual sobre as obras apresentadas ao 
concurso e que não cederam os diretos sobre elas a terceiros. 

 
Os participantes cederão expressamente à Hotusa, para caso sejam premiados, os 
direitos de propriedade intelectual transmissíveis de sua obra, em especial os 
direitos de reprodução, distribuição, comunicação pública e transformação, para 
todo o mundo e pelo prazo máximo permitido pela normativa aplicável. 

 
Por sua parte, o ganhador do primeiro prêmio e os ganhadores dos accésits cedem 
expressamente a HOTUSA e STABILO os direitos de reprodução e comunicação 
pública das imagens, autorizando a adaptação das obras selecionadas. Ainda por 
sua parte, o ganhador do primeiro prêmio e os ganhadores dos accésits cedem com 
exclusividade a utilização de tais obras como decoração e imagem dos hotéis de 
propriedade ou gerenciados por Hotusa ou sociedades realizadas pela mesma. 
Igualmente autorizam a publicação e difusão de suas obras, em diferentes meios 
escritos ou audiovisuais, com o objetivo de divulgar o prêmio ou com a finalidade 
de promover futuras edições do concurso. A cessão dos direitos se entende 
realizada para todo o mundo e pelo prazo máximo permitido pela normativa 
aplicável. Toda difusão será realizada citando o nome do autor. 

 

http://www.eurostarshotels.com/
http://blog.eurostarshotels.com/


16. Os prêmios estarão sujeitos à retenção do IRPF correspondente, segundo a 
legislação aplicável. Qualquer imposto derivado da obtenção do prêmio ficará a 
cargo da pessoa premiada. 

 
17. Os participantes reconhecem o caráter irrevogável do veredito do jurado e 

renunciam expressamente a possíveis ações judiciais ou extrajudiciais. 
 

18. A participação no I Prêmio Eurostars Hotels de Ilustração implica a plena 
aceitação do seu regulamento, o qual pode ser permanentemente consultado no 
blog Eurostars Hotels. 

 
19. A entidade organizadora se reserva no direito de modificar as presentes bases e 

inclusive anular o concurso sempre que exista uma causa justificada para tal ato. A 
entidade organizadora compromete-se a comunicar por esta mesma via a 
modificação concreta das bases e sempre sem prejudicar o participante. 

  
20. As presentes bases estão submetidas à normativa legal espanhola. Para qualquer 

diferença que tenha que ser estabelecida por via judicial, as partes renunciam ao 
seu próprio foro e submetem-se de maneira expressa aos juizados e tribunais de 
Barcelona. 

 
Mais informações: 
Depto. Cultura Hotusa 
E-mail: cultura@eurostarshotels.com 
 

mailto:cultura@eurostarshotels.com

