Perguntas Frequentes
P: Pode um estudante registrar a sua escola no Custom Culture Brasil ou a
inscrição precisa ser feita por um professor?
R: A inscrição precisa ser feita por um professor ou diretor da escola. Estudantes não
podem fazer a inscrição da sua escola. Se você, estudante, quer que sua escola
participe do Vans Custom Culture Brasil, avise o seu professor de artes para que ele
faça a inscrição.
P: Podem dois professores da mesma escola fazerem inscrições diferentes (ou
seja, seriam feitas duas inscrições pela mesma escola)?
R: Não. Cada escola poderá ter apenas uma inscrição no seu nome, e apenas um
professor será o responsável pelo contato com a Vans e pela participação da instituição
na competição.
P: Quais escolas poderão participar da competição?
R: Qualquer escola (pública ou privada) pode participar da competição, apenas com
alunos do ensino médio (1º, 2º e 3º colegial). É fundamental, apenas, que a escola
esteja registrada e nos informe o seu CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
P: Temos muitos estudantes na escola - Podemos participar com mais de três
pares de tênis, para que todos alunos interessados possam participar?
R: Não, cada escola receberá três pares de tênis Vans e deverão enviar as fotos desses
três pares customizados apenas. De qualquer forma, nós incentivamos o trabalho em
equipe, então sinta-se livre para criar grupos de trabalho, para incluir todos os alunos
interessados em participar.
P: Eu não participo da disciplina de artes na minha escola. Posso participar do
Vans Custom Culture Brasil mesmo assim?
R: O professor de artes ou o diretor da escola é o responsável por determinar a equipe
que irá participar do concurso. Se você está interessado em fazer parte da equipe,
converse com seu professor e peça para participar.
P: Nós devemos customizar cada par de tênis recebido com um dos temas da
competição ou todos os pares com o mesmo tema?
R: Cada par de tênis Vans recebido deve ser customizado com apenas um dos temas
disponíveis, isto é, entre quatro temas, a escola escolhe um para cada par de tênis e
deixa um tema fora da apresentação. Lembrando que os temas são: Arte, Cultura Local,
Música, Esportes de Ação.
P: Por que o uso do tema Cultura Local é obrigatório?
R: O tema Cultura Local oferece uma premiação a parte dos prêmios oferecidos as três
escolas finalistas.
P: Os dois tênis do par precisam estar com a customização idêntica? Ex.: A
customização feita no pé esquerdo precisa ser igual à customização feita para o
pé direito do par.
R: Não, os tênis do par não precisam ser idênticos. Contudo, eles serão avaliados como
um par, então eles devem estar em harmonia como tal.
P: O resultado da customização precisa ser um calçado feito para utilizar,

adaptado ao uso de uma pessoa?
R: Não. O tênis não precisa ser "utilizável", então seja o quão criativo você quiser!
P: Podemos usar algum tipo de material já registrado, como logomarcas, quando
criarmos nossa customização?
R: Não. O design precisa ser 100% original e não pode ter relação com qualquer
celebridade ou marcas e outros materiais registrados.
P: Como devemos enviar as fotos dos Vans customizados?
R: O representante oficial da escola, ao realizar a inscrição, ganha um login no site
www.vans.com.br/customculture onde ele poderá nos enviar as imagens.
P: Qual é a maneira ideal para fotografar os tênis customizados?
R: Precisamos de 1 foto de cada par e 1 foto dos três pares juntos (totalizando 4 fotos),
todas com fundo branco. Escolha o melhor angulo para mostrar suas obras, as
customizações serão avaliadas através das fotos, portanto cuidado com a qualidade da
imagem.

