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INTRODUÇÃO: ABAY ETIOPÍA

Archstorming inaugura um novo desafio no qual buscaremos
projetos para as futuras escolas da ONG Abay Ethiopia, organização
fundada na Espanha em 2009 e que atua em Walmara, Etiópia,
com o objetivo de combater a pobreza e promover a igualdade
de oportunidades, principalmente através o desenvolvimento de
projetos de Educação, Saúde e em geral de apoio à Comunidade.
Ao longo dos anos conseguiram construir vários centros e
desenvolver diferentes programas, principalmente dirigidos a
crianças e mulheres. Mais de 800 crianças da comunidade têm se
beneficiado das acções empreendidas pela ONG.
Dentre esses programas, destaca-se a construção de uma Creche
em Gaba Kemisa, local que oferece educação, alimentação e saúde
a 260 meninos e meninas de 3 a 6 anos, distribuídos em 8 salas de
aula.
A escola de Gaba Kemisa funciona como uma escola de referência
para uma ampla área de influência, é frequentada por crianças da
cidade, mas também por crianças e adultos de cidades distantes,
situação que faz com que muitos deles tenham que caminhar
vários quilômetros cada dia para chegar ao centro. É por isso que
Abay pretende construir várias escolas satélites que facilitem
o acesso à educação para todas as crianças de cidades mais
distantes. Este concurso buscará soluções para o design dessas
escolas satélites.
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CONTEXTO: ETIÓPIA

Abay escolheu trabalhar na Etiópia, o segundo país mais populoso
da África depois da Nigéria, com uma população de 105 milhões.
É também um dos países menos desenvolvidos (LDCs) do mundo,
ocupando a posição 173 de 189 no Índice de Desenvolvimento
Humano das Nações Unidas. Como outros países de baixa renda
na África, a Etiópia enfrenta atualmente o enorme desafio de criar
um sistema educacional mais inclusivo e eficiente em meio ao
rápido crescimento populacional. A Etiópia conseguiu desacelerar
o crescimento populacional e agora tem uma taxa de fertilidade
relativamente baixa para os padrões africanos. Apesar disso,
estima-se que sua população aumente para 191 milhões de pessoas
até 2050.
Apesar da economia em expansão da Etiópia, o sistema educacional
do país continua subdesenvolvido, com altas taxas de evasão e
problemas de qualidade, uma situação que se deve em parte ao
país ter sido privado de desenvolvimento econômico por décadas.
Como observa o Banco Mundial, a Etiópia foi “um dos países mais
desfavorecidos em termos de educação” durante grande parte do
século 20, devido a conflitos armados, fome e crises humanitárias.
O sistema escolar da Etiópia consiste em oito anos de educação
primária, divididos em dois ciclos de quatro anos, e quatro anos
de educação secundária, divididos em duas fases de dois anos (4
+ 4 + 2 + 2). A educação é tecnicamente obrigatória para todas as
crianças até a oitava série, mas a participação efetiva na educação
primária está longe de ser universal. As baixas taxas de matrícula,
especialmente nas áreas rurais, e o abandono generalizado são duas
das razões. De acordo com estatísticas do governo de 2011, 20 por
cento das crianças já haviam abandonado a escola na segunda
série e apenas cerca de 50 por cento dos alunos permaneceram
na escola até a oitava série.
Antes de ingressar no ensino fundamental, os alunos podem
frequentar creches, que são administradas principalmente por
ONGs, organizações religiosas ou outros provedores privados.
No entanto, a disponibilidade de programas de pré-escola varia
consideravelmente por região e é extremamente limitada em
algumas áreas. O número de crianças que frequentam creches
ainda é pequeno, mas está crescendo rapidamente: a taxa nacional
de matrículas na educação pré-escolar foi de 39% em 2015 (contra
5,2% em 2011). A maioria dos alunos entra no ensino fundamental
aos sete anos.
https://wenr.wes.org/2018/11/education-in-ethiopia
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ESCOLA INFANTIL EM GABA

ABAY trabalha em Walmara há mais de 10 anos com projetos
relacionados à educação e saúde de seus habitantes, concentrando
grande parte de seus projetos nessa área. A primeira ação foi em
2009, quando pediram ao Governo que lhes fornecesse a localização
de uma escola que precisava de ajuda. O governo os levou para Gaba
Kemisa, uma cidade no distrito de Walmara (estado de Oromia). O
que lá encontraram foi a Escola Bacho Walmara, construída com
prédios de adobe e sem mesas ou quadros negros.

Condições em que ABAY fundou a escola Bacho Walmara

Desde então, têm trabalhado incessantemente para melhorar a vida
dos moradores da região, com a instalação de poços de água ou
a construção de um Centro Multifuncional que inclui biblioteca,
casa de voluntários ou salas de aula polivalentes.
Além disso, constataram que a idade em que as crianças
começaram a frequentar a escola (7 anos) era tarde demais, visto
que a mortalidade infantil ocorre nos primeiros 5 anos de vida. Eles
também descobriram que as meninas iam à escola apenas nos
primeiros dois anos e depois desistiam porque tinham que cuidar
dos irmãos menores. Por isso, em 2012, decidiram ampliar o
Centro com a Creche, que hoje conta com 8 salas de aula e oferece
educação, alimentação e saúde a 313 meninos e meninas entre 3
e 6 anos.

Aspecto do Centro Polifuncional de Abay, que inclui a creche
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ESCOLA INFANTIL EM GABA

Coord. 8°56’03.4”N 38°26’11.8”E

A Escola Infantil do Centro Polifuncional Abay, dada a sua localização
estratégica junto à Escola Bacho Walmara, pretende ser um local
de referência para os menores da zona, especialmente para os
mais vulneráveis: menores órfãos, crianças doentes, com famílias
problemáticas ou famílias monoparentais, etc.
Nesta área é fundamental criar recursos que atendam às crianças
mais vulneráveis, pois o futuro da comunidade dependerá do seu
desenvolvimento pessoal, educacional e social. Além de ser uma
creche, o espaço cumpre muitas outras funções, entre as quais:
- Sala de aula saudável: A escola possui 8 salas de aula para crianças
de 3 a 6 anos, sendo uma delas com necessidades especiais. Busca
criar um ambiente que melhore a qualidade higiênico-nutricional
das crianças.
- Espaço de conciliação: as longas horas de trabalho dos pais
fazem com que muitas crianças abandonem a escola para cuidar
dos irmãos mais novos. A existência desta escola significa que as
crianças podem continuar a sua escolaridade.
- Centro de dia em situações de crise: Existem muitas famílias
que devido a doenças, pobreza extrema, desemprego, violência
doméstica, etc. não podem cumprir sua função de cuidar. A escola
também funciona como uma creche que favorece o desenvolvimento
dessas crianças em um ambiente saudável.
- Refeitório infantil: As crianças atendidas na escola por motivos
diversos, manterão uma alimentação correta durante os períodos
de estada, com atenção especial à alimentação em situações de
afeto por qualquer patologia.
- Atividades desportivas: A escola possui espaços que permitem a
iniciação das crianças na prática desportiva, com o objetivo de que
adquiram hábitos no domínio do lazer saudável.
Esta escola nasceu em apoio à comunidade e à escola Bacho
Walmara, localizada em frente ao Centro Abay. Graças a ela, as
crianças podem ter acesso à educação pré-escolar e a cidade se
beneficia de inúmeros recursos e ajuda.
Abay está agora iniciando um novo ciclo no qual eles querem
replicar o modelo, construindo pré-escolas de apoio nas cidades
próximas de Dillu e Hiddi.
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O LUGAR: HIDDI E DILLU

Exact location
Gaba Kemisa 8°56’03.4”N 38°26’11.8”E
Hiddi 8°56’17”N 38°24’29”E
Dillu 8°54’16”N 38°25’22”E

O Centro Polifuncional e Escola Infantil Abay está localizado em
Gaba Kemisa, uma “kebele” (vila) localizada no distrito de Walmara,
no Estado Regional de Oromia.
O centro de Abay tem uma grande influência no resto das cidades
vizinhas, especialmente em Hiddi e Dillu. O fato de nessas cidades
não haver serviço de educação infantil faz com que as crianças que
desejam acessá-lo tenham que caminhar vários quilômetros por
dia até o centro de Abay, o que torna muito difícil a permanência na
escola.
Abay quer apoiar as escolas primárias Hiddi e Dillu construindo
duas creches nessas aldeias. Isso garantirá o acesso à educação
das crianças dessas aldeias e ajudará toda a comunidade da região,
a exemplo do que aconteceu há mais de 10 anos com a criação do
centro e da escola em Gaba Kemisa.
653 alunos estão matriculados nas escolas primárias Dillu e Hiddi,
distribuídos da seguinte forma:
- Alunos da escola de Dillu: 222 meninos / 146 meninas
- Alunos da escola de Hiddi: 166 meninos / 119 meninas
O objetivo é criar escolas satélite que tenham como principal local
a Escola Infantil Gaba Kemisa. Para isso, Abay tem as seguintes
ações planejadas:
Construção de poço na escola de Dillu.
Construção da creche satélite em Dillu.
Fornecimento de mobiliário na escola pública primária de Hiddi.

Construção da creche satélite em Hiddi.
Neste concurso, busca-se um projeto para a construção de
escolas de educação infantil que servirão de apoio às escolas
primárias públicas instaladas nos municípios onde a Abay atua.
Os primeiros a serem construídos serão os de Dillu e Hiddi.
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O LUGAR: HIDDI

A Escola Primária de Hiddi está localizada a cerca de 4 km a pé do
Centro Multifuncional Gaba Kemisa. Recebe um total de 285 crianças
que se distribuem em dois edifícios para salas de aula (assinalados
a amarelo na imagem acima). Uma de 30m x 7m e outra de 12m x
7m, perfazendo um total de 294 m2 utilizados como salas de aula.
O terreno, praticamente quadrado, tem dimensões de 70m x
65m (4.550m2) e está vedado em todo o seu perímetro. A préescola satélite Abay ficará localizada dentro deste espaço,
compartilhando-o com a escola pública.
Além disso, fora do terreno (e marcado em azul na imagem), existe
um pequeno prédio de 13,5m x 4m que serve como residência dos
professores.
O terreno é totalmente plano e não existem árvores que devam ser
tidas em conta para a construção da escola.
O canto noroeste do terreno tem uma pequena construção com
uma latrina (marcada em rosa na imagem). Ele pode ser mantido ou
excluído conforme desejado por cada participante.

Escola pública em Hiddi
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O LUGAR: DILLU

A Escola Primária de Dillu está localizada a cerca de 3,5 km a pé do
Centro Polifuncional Gaba Kemisa. Recebe um total de 368 crianças
que se distribuem em dois edifícios para salas de aula (assinalados
a amarelo na imagem acima). Uma de 40m x 7m e outra de 16m x
7m, perfazendo um total de 392m2 utilizados como salas de aula.
Além dessas duas salas, Abay está construindo uma terceira junto
com as demais, que ampliará a escola em aproximadamente 280
m2. Por outro lado, também instalou algumas latrinas no canto
sudoeste (indicado em rosa) e um poço de água (indicado em verde).
O terreno tem dimensões de 95m x 200m (19.000m2). A préescola satélite Abay estará localizada no canto sudeste (canto
inferior direito) do lote.
O canto nordeste tem um prédio de 30m x 5m usado como residência
dos professores (azul na imagem).
O terreno é totalmente plano e não existem árvores que devam ser
tidas em conta para a construção da escola.
Mais imagens e vídeos dos sites serão enviados assim que o
registro for concluído. Você pode verificar a localização exata
das escolas neste link.

Construção da terceira sala de aula na Dillu Elementary School
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O DESAFIO: PROGRAMA

Este concurso buscará um projeto de base que a ONG Abay Etiópia
possa usar cada vez que quiser estabelecer uma nova creche em
uma de suas regiões de trabalho, começando com as de Dillu e
Hiddi.
O principal objetivo do projeto é a flexibilidade no uso dos espaços
e a possibilidade de adicionar novas áreas à medida que forem
necessárias. Assim, as escolas devem incluir os seguintes espaços:
Construção inicial
Salas
de aula x 4
As salas de aula devem medir cerca de 50 m2 cada e
devem ter entre 30 e 50 alunos por sala. A idade dos
alunos será de 3, 4, 5 e 6 anos. No primeiro ano, apenas a
sala de aula de 3 anos será ocupada, enquanto as outras
três serão utilizadas como espaços multifuncionais (aulas
de alfabetização para mães, armazém / cozinha, eventos
de promoção da saúde para gestantes, etc.). A cada ano a
creche vai ocupar um desses espaços até o quarto ano,
todos os quatro são usados como salas de aula na escola.

Latrinas
A escola precisará de quatro latrinas, uma para meninos,
uma para meninas, uma para homens adultos e uma para
mulheres adultas. As latrinas usarão uma fossa séptica
como sistema de esgoto.
Pátio
coberto
Durante os dias de chuva, as crianças precisam de
um espaço coberto ao ar livre onde possam realizar
suas atividades esportivas. Recomenda-se uma área
aproximada de 100 m2.
Pátio
aberto
.
É necessário um espaço aberto ao ar livre onde as
crianças possam praticar esportes, um dos pilares
básicos que Abay quer instilar. Se o espaço permitir, seria
muito positivo poder incluir um campo de voleibol e um
campo de futebol.
Esses espaços formarão a base do projeto e serão os primeiros a
serem construídos. A partir daí, como funções e espaços adicionais
são necessários, eles podem ser adicionados à construção.
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O DESAFIO: PROGRAMA

Construções adicionais
No projeto da escola, buscar-se-á a máxima flexibilidade na hora
de adicionar espaços, pois cada um terá necessidades particulares
dependendo do número de alunos que atende e das características
do local.
Por esse motivo, as propostas devem incluir a opção de adicionar os
seguintes espaços:
Espaço
multifuncional
Dependendo das necessidades da escola, pode ser muito
útil incorporar posteriormente um espaço multifuncional
em que possam ser ministradas aulas de alfabetização
para adultos, programas para crianças desnutridas,
palestras de saúde ou mesmo que sirva de refeitório no
caso de não haver um disponível na escola. Os escritórios
dos professores e do diretor da escola também seria
incluído dentro deste espaço. Seu tamanho recomendado
é de 100 m2,
Cozinha
Durante os primeiros anos, a comida para as escolas
satélite será cozinhada e transportada da escola Gaba.
Com o passar do tempo, eles precisarão construir suas
próprias cozinhas, de aproximadamente 20 m2, com fogão
a lenha e fornos para pão a lenha.

Refeitório
Inicialmente eles começarão a comer nas próprias
salas de aula, depois o refeitório ficará localizado no
espaço multifuncional, embora se o centro crescer muito
com o passar dos anos, pode ser necessário construir
propositalmente um refeitório, com tamanho de cerca de
100 m2.
Curral +
horta
.
Nas fases finais do projeto, poderá ser incluído um
galinheiro (como o que já existe em Gaba) para cerca
de 50 galinhas. Da mesma forma, dependendo da
disponibilidade de água no terreno, será incluída uma
horta para tornar a escola autossuficiente.
Além dessas construções adicionais, você também deve pensar
em pequenos espaços de armazenamento onde podem guardar
material escolar, material de limpeza ou outros.
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O DESAFIO: CONSIDERAÇÕES

Neste concurso, será construído o projeto vencedor, a proposta
escolhida será utilizada como base para o projeto final. Os seguintes
aspectos são pontos importantes a serem considerados em seu
projeto:
Flexibilidade
O principal desafio da atual competição é fazer com que o modelo
desenvolvido possa ser adaptado aos diferentes locais onde Abay
pretende construir escolas.
Tal como acontece com Dillu e Hiddi, cada terreno é diferente,
portanto, um modelo flexível será necessário para se adaptar a
cada espaço.
Técnicas e materiais de construção
ABAY Etiópia já construiu vários edifícios na região. Eles geralmente
usam concreto armado para as fundações, colunas e vigas, blocos
de concreto para as paredes e painéis de metal para o telhado. A
utilização desses materiais garante fácil manutenção, pois são
resistentes e duráveis.
A escolha dos materiais de construção é gratuita para cada
participante, sempre lembrando que o material é de baixo custo e
de fácil obtenção. Isso significa que não é obrigatório construir com
os mesmos materiais que ABAY usou anteriormente.
Assim, você pode usar concreto, pedras, madeira, adobe ou qualquer
material que desejar, sempre que estiver disponível.
Sustentabilidade:
A ABAY busca um modelo autossustentável em suas escolas, por
isso a sustentabilidade e o bom uso dos recursos são essenciais.
Uma das primeiras ações que a ONG fez em Dillu foi a construção
de um poço, mas além disso, você pode incluir um sistema de
reaproveitamento da água da chuva em seus projetos.
No que diz respeito à eletricidade, não existe eletricidade na cidade,
pelo que as salas de aula funcionam sem luz e sem nenhum aparelho
elétrico. No futuro, os painéis solares podem ser instalados para
fornecer eletricidade.
Qualquer outra característica que agregue valor ao edifício em
termos de sustentabilidade será avaliada positivamente.
Clima
As novas escolas terão de considerar o clima da região. ABAY trabalha
em Walmara, região conhecida pelos seus climas temperados, onde
as temperaturas máximas médias rondam os 20-24ºC ao longo do
ano e as mínimas rondam os 10-14ºC.
Há uma estação chuvosa que dura aproximadamente 3 meses e
meio, entre junho e setembro, e uma longa estação seca de 9 meses
em que quase não chove.
Você pode verificar esta página para obter mais informações sobre
o tempo.

12

DETALHES DO CONCURSO

ELEGIBILIDADE
Qualquer estudante de arquitetura ou arquiteto pode participar
em ETHIOPIAN SATELLITE PRESCHOOLS, independentemente da
nacionalidade.
Da mesma forma, pessoas de outras disciplinas, como engenheiros,
sociólogos, fotógrafos etc. também podem participar. Sem exigir a
presença de um arquiteto na equipe.
As equipes podem consistir em no máximo quatro (4) membros e
no mínimo um (1).
Todos os membros da equipe devem ter idade legal (18 anos ou
mais).
O preço da inscrição é por equipe, independentemente do número
de membros.
Caso uma equipe ou participante queira participar com mais de
uma proposta, será necessário se inscrever duas vezes (ou quantas
propostas você deseja entregar), pagando o preço correspondente
a cada inscrição.
Sob nenhuma circunstância os membros do júri, a organização ou
as pessoas diretamente relacionadas ao júri poderão participar
desta competição.
PRÊMIOS
Prémios totalizando 10.000 € + CONSTRUÇÃO, repartidos da
seguinte forma:
1r PREMIO
6.000 €
+
CONSTRUÇÃO DO PROJETO
2o PREMIO
2.000 €
3r PREMIO
1.000 €
MENÇÃO HONROSA ESPECIAL
500 €
MENÇÃO HONROSA ESPECIAL
500 €
+10 MENÇÕES HONROSAS
Além disso, os projetos vencedores ou finalistas serão publicados
em revistas, blogs ou páginas de arquitetura, redes sociais ou no
site Archstorming.
*Dependendo do país de residência dos vencedores, o prêmio pode estar
sujeito à retenção ou pagamento de impostos previstos na lei daquele país.
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DETALHES DO CONCURSO

CALENDARIO
JANEIRO 13, 2021

INSCRIÇÃO ANTECIPADA COMEÇA

FEVEREIRO 16, 2021

INSCRIÇÃO ANTECIPADA FECHA

FEVEREIRO 17, 2021

INSCRIÇÃO NORMAL COMEÇA

MARÇO 16, 2021

INSCRIÇÃO NORMAL FECHA

MARÇO 17, 2021

INSCRIÇÃO AVANÇADO COMEÇA

ABRIL 13, 2021

INSCRIÇÃO AVANÇADO FECHA

ABRIL 14, 2021

INSCRIÇÃO TARDIA COMEÇA

MAIO 12, 2021

PRAZO DE ENVIO

MAIO 25 - JUNHO 21, 2021

DECISÃO DO JÚRI

JUNHO 22, 2021

ANÚNCIO DOS VENCEDEORES

*Nenhuma submissão será aceita após o prazo geral indicado
acima: 23:59:59 horário de Los Angeles (UCT / GMT-7) ou PDT.
PAGAMENTO
A taxa de inscrição dependerá da data do registro e evoluirá da
seguinte maneira:
INSCRIÇÃO ANTECIPADA: 60€ + IVA
INSCRIÇÃO NORMAL: 80€ + IVA
INSCRIÇÃO AVANÇADO: 100€ + IVA
INSCRIÇÃO TARDIA: 120€ + IVA
IVA: 21%
O registro deve ser realizado no site oficial do Archstorming. Para
que o registro ocorra com sucesso, a equipe deve pagar a taxa
correspondente ao período de registro. Depois que o processo de
registro e pagamento estiver concluído, não haverá reembolso.
MÉTODOS DE PAGAMENTO
Cartões de crédito ou débito Visa, Mastercard, Discover e American
Express podem ser utilizados. A equipe do Archstorming não terá
acesso aos detalhes do cartão de crédito. Por favor, forneça as
informações no cartão como ele aparece nele.
Da mesma forma, os pagamentos são aceitos através do Paypal.
REGISTRO
Imediatamente após a conclusão do pagamento, o Archstorming
enviará um e-mail de confirmação que incluirá material como planos
ou imagens, bem como o número de registro. Esse número deve
ser colocado em um local visível do documento que o competidor
entrega, de preferência no canto inferior direito. No momento do
envio do documento, o número de registro também será necessário
para identificar o equipo.
http://www.archstorming.com/register.html
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DETALHES DO CONCURSO

MATERIAIS DE SUBMISSÃO
Os participantes devem apresentar dois (2) painéis no formato
A1 (594x841 mm ou 23,4x33,1 polegadas) orientados vertical ou
horizontalmente com o número de inscrição no canto inferior direito.
O conteúdo dos painéis é aberto, desde que a ideia de que os
participantes desejam se comunicar seja claramente expressa.Em
qualquer caso, é importante detalhar a proposta com os materiais
e sistemas construtivos pensados. Além de representar o layout
das escolas nas duas áreas: Hiddi e Dillu.
Além disso, uma (1) descrição do projeto que não exceda 400
palavras deve ser enviada. A descrição deve ser enviada em
formato PDF e seu nome deve ser apenas o número de inscrição do
participante (por exemplo, 460418125.pdf).
Os materiais devem ser entregues na seção Submit, no site da
Archstorming.
http://www.archstorming.com/submit.html
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
O júri avaliará os projetos com base no cumprimento dos objetivos
estabelecidos nas páginas 10, 11 e 12 deste briefing. Em especial,
será avaliado se o projeto atende aos requisitos de programa,
flexibilidade, método construtivo, materiais e sustentabilidade. É
importante que as propostas sempre levem em consideração que
o cliente é uma ONG e, portanto, métodos de construção simples e
baratos serão preferidos.
El jurado tiene total libertad para añadir otros criterios que
consideren importantes.
Um mínimo de 50 propostas serão escolhidas e irão para a rodada
final. Dentre esses finalistas, o júri escolherá o vencedor, o segundo
e o terceiro lugar, as 2 menções honrosas especiais e as 10 menções
honrosas. As referidas eleições serão baseadas no cumprimento
dos objetivos e critérios de avaliação.
FAQ
Você pode consultar as perguntas mais comuns na seção
correspondente no site do Archstorming:
http://www.archstorming.com/faq.html
Além disso, durante os meses do concurso, todas as perguntas
enviadas por email serão respondidas individualmente e enviadas
para a seção do site mencionado acima.
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DETALHES DO CONCURSO

PROPRIEDADE INTELECTUAL E COPYRIGHT
Todos os projetos que ganharem um prêmio econômico se
tornarão propriedade da Archstorming e, portanto, Archstorming
reserva todos os direitos sobre o material a partir desse momento.
Archstorming pode usar qualquer projeto enviado no concurso para
exposições ou publicações, tanto online quanto impressa.
Archstorming publicará todos os materiais com atributos
apropriados aos autores.
Archstorming reserva o direito de alterar as propostas e o texto dos
participantes, a fim de melhor adaptá-los a qualquer formato de
publicação on-line e em papel, sem modificar a essência da própria
proposta. Além disso, como o projeto será construído, reservamonos o direito de modificar a proposta vencedora para adaptá-la às
necessidades reais da ONG, mantendo sempre a essência do projeto
e trabalhando lado a lado com o autor.
O participante é responsável por usar imagens livres de direitos
autorais. Archstorming não é responsável pelo uso de imagens
protegidas pelos participantes.
NOTAS
Archstorming reserva-se o direito de fazer alterações nas regras da
competição (datas, requisitos, etc.). É obrigação dos participantes
ir regularmente ao site da Archstorming para verificar se houve
alguma alteração nos Termos e Condições da competição.
ABAY Etiópia é responsável pela construção da escola. Archstorming
colabora com o projeto, mas não é responsável pela construção
do edifício. A construção é totalmente dirigida pela ONG. Se, por
qualquer motivo, a ONG responsável pelo projeto finalmente decidir
não construí-lo, Archstorming não será responsável pelo fato.
A violação das normas e termos definidos neste briefing ou
nos Termos e Condições do site da Archstorming resultará na
desqualificação imediata da equipe, sem qualquer reembolso dos
pagamentos efetuados
Archstorming reserva-se o direito de cancelar este concurso, caso
não atinja um número mínimo de participantes, definido nos Termos
e Condições. Nesse caso, Archstorming retornará o valor total das
taxas de inscrição para os participantes inscritos no momento do
cancelamento.
http://www.archstorming.com/terms.html
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