Concurso Cosplay – Regras de Participação
Estas regras são fundamentais para a realização do concurso, por favor, leia
completamente e atentamente antes de realizar sua inscrição.

O Concurso: O presente regulamento objetiva-se a proporcionar o bom andamento do
concurso, assegurando a igualdade de condições a todos os participantes inscritos. Os casos
omissos serão analisados pela comissão organizadora e sua decisão é soberana e
inquestionável.

Desfile:
O participante deverá subir ao palco, para apresentar a sua caracterização do personagem em
questão.

Tempo de apresentação:
Não há tempo para esta categoria.

Premiação:
Os três primeiros colocados serão anunciados no dia do evento e receberão a seguinte
premiação:
1. Primeiro colocado: R$ 350.00
2. Segundo colocado: R$ 100.00
3. Terceiro colocado: R$ 50.00

Regras Gerais:
1. O concurso é aberto para pessoas com idade superior a 05 (cinco) anos e de todas as
origens presentes no evento.
2. Cada pessoa pode participar apenas uma vez.
3. São considerados válidos cosplays de personagens originados em qualquer tipo de
mídia desenhada, filmada ou escrita, não importando a origem étnica do mesmo, desde
que esta mídia seja oficialmente publicada e seja aberta ao público.
4. O participante deve entrar e sair do palco pelos lados indicados pela coordenação no
dia. E seguir todas as orientações da equipe de palco.
5. Cada participante deve estar ciente dos horários de concentração e de apresentação,
informados no ato da confirmação.

Desclassificações:
Serão automaticamente desclassificadas as apresentações que contiverem um dos itens abaixo:
1. Personagens originários de fanzines e fóruns e de criação própria, sem mídia
oficialmente publicada.
2. Participantes que pularem do palco durante ou após a apresentação.
3. Participantes que atirarem objetos para fora do palco. Em casos de objetos que forem
acidentalmente arremessados para fora do palco, serão avaliados pela coordenação e
juízes do concurso.
4. Utilizar fogo, extintores de incêndio, arma com fio ou de fogo e/ou produtos químicos.
5. Danificar qualquer equipamento do evento.

Proibições:
1. A participação de membros da comissão organizadora, coordenadores, staffs (em
atividade no evento), prestadores de serviços, convidados especiais, palestrantes e
vendedores terceirizados.
2. A participação e representação de personagens pornográficos ou eróticos, como medida
de segurança e integridade moral para menores de idade e participantes em geral.
3. O uso de explosivos, material inflamável, cortante, que coloque em risco a integridade
física dos presentes ou qualquer outra proibição que conste nas regras gerais do
evento.
4. A divulgação de qualquer empresa ou site durante permanência no palco. Seja ela feita
por banner, faixa, cartaz ou áudio.

Inscrições:
1. Os participantes do concurso deverão se cadastrar pelo nosso site até o dia 24 de
julho de 2017.
2. Não há horário específico para o início das inscrições.
3. Ao assinar a ficha de inscrição, o participante declara que está de pleno acordo com as
regras do concurso, podendo haver desclassificação do competidor ao descumprimento
destes requisitos.
4. Deve ser nos enviado uma imagem de referência do cosplay que será utilizado no dia
do evento.
5. Temos um total de 60 vagas para esse concurso. Após esse número será feita uma lista
de espera.
6. Caso o algum dos 60 primeiros participantes não confirme sua presença até o dia 28 de
Julho de 2017, a sua vaga será aberta para o próximo participante da fila de espera.
7. Para confirmar sua vaga no concurso será exigido a comprovação de compra do
ingresso do evento.
8. Todos os cosplayers cadastrados no concurso terão entrada preferencial no dia do
evento.
9. Todos os cosplayers confirmados devem fazer a sua confirmação de chegada no dia do
concurso (domingo dia 30) até as 15:00.
10. No dia do evento, caso algum participante não tenha feito o check-in abriremos novas
vagas para o concurso para completar os 60 participantes.
11. O participante irá receber no ato da confirmação de sua inscrição uma ficha com o
número de sua apresentação, esta, deve ser guardada e apresentada na montagem da
fila.
12. Depois de organizados em fila, deverão manter-se nela até o momento de sua
apresentação. Caso saiam do local estipulado pelo staff responsável sem previa
autorização, podem ser desclassificados.

Apresentação:
1. A apresentação deve seguir a classificação etária do evento. O bom senso do
participante será avaliado.
2. Os Cosplayers devem se reunir 30 (trinta) minutos antes do concurso, no local indicado
pela coordenação ou assim que o apresentador anunciar o início dos preparativos para
a fila do concurso.
3. O participante que não estiver presente no horário de sua apresentação será
automaticamente desclassificado. Exceto em casos previamente informados e
autorizados pela coordenação.
4. Durante a apresentação os participantes são responsáveis por todos os equipamentos
presentes no palco. Havendo algum dano sobre eles, o participante deverá arcar com
os custos de reposição e pode ser desclassificado.

Julgamento:
1. As notas serão dadas pelos juízes, e a média entre eles será a nota final. A banca será
composta de 3 (três) juízes e um suplente.
2. Cada juiz é instruído em avaliar de acordo com critérios estipulados.
3. Para concorrer à premiação é necessária ter uma nota superior a 7,0 (sete) caso não
haja nenhum participante com nota suficiente a premiação será cancelada.
4. Cada um receberá nota de 1 (Um) a 10 (Dez), com intervalos de 0,5. A nota 0 (zero)
será dada apenas aos Cosplayers desclassificados.
5. Em caso de empate nas notas finais dos primeiros colocados e sujeitos a premiação,
caberá à coordenação o desempate.
6. Os juízes e apresentadores do concurso de Cosplay são escolhidos pela coordenação de
cosplay e aprovados pela coordenação geral do evento.
7. As regras e os prêmios para o Concurso estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

