Regulamento do Concurso de Cosplay
O presente regulamento tem o objectivo de proporcionar o bom
funcionamento do concurso, assegurando a igualdade de condições a
todos os participantes inscritos.
Regras básicas
O concurso será realizado no dia 5 de Agosto durante o 7º ANGA &
COMIC EVENT.
Os participantes terão de criar um skit, ou seja, terão de criar uma
pequena representação teatral ou um desfile coordenado com o som/
música escolhida pelo próprio participante.
O concurso é aberto para pessoas com idade superior a 6 anos e de
qualquer nacionalidade com ou sem residência em Portugal.
É vetada a participação de membros da organização do evento que
estejam directamente ligados ao concurso, sendo permitida a participação
de convidados, voluntários e seus familiares.
São considerados válidos cosplays de personagens de origem em
qualquer tipo de media, seja este desenhado ou filmado (anime, manga,
BD, filmes, etc.), desde que o personagem seja de acesso público.
Não serão permitidos no concurso personagens originais ou inspiradas
em algum estilo de moda/tendência.
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Não são permitidos explosivos, armas de fogo, paintball ou airsoft bem
como objectos contundentes de porte médio/grande e armas brancas com
lâmina afiada mesmo que constituam parte do fato.
São permitidos no concurso participantes com fatos que não tenham sido
elaborados pelo próprio (feitos por outrem, seja através de um familiar ou
serviço).
Durante a representação do skit, não existirá possibilidade de fazer jogo
de luzes em palco. Entende-se isto por acender a luz e apagar de forma
coordenada com a performance do participante em palco.
Regras básicas
Os participantes podem inscrever-se unicamente através do formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IMG5ITQXRlANEf97q
CHmyKPS25k18ATslaIZBUWv3Utxtg/viewform
Ao preencher a ficha de inscrição, o participante declara que se encontra
na sua totalidade de acordo com todas as cláusulas do regulamento do
concurso.
O participante deve preencher todos os campos apresentados no
formulário de inscrição e ainda enviar um e-mail para inscricoes@
anga.pt com o assunto “Inscrição no Concurso de Cosplay - <Nome
completo>” (em que o <Nome completo> é o nome preenchido tal
como foi no formulário de inscrição) e anexar as fotos de referência da
personagem da qual irá fazer cosplay.
A imagem de referência deverá consistir na artwork original na qual a
personagem se insere. Não serão aceites imagens de referência
desenhadas pelo concorrente nem por outrém (fanart).
As inscrições devem ser submetidas até dia 31 de Julho às 23h59.
Inscrições recebidas após a data limite serão ignoradas.
Os seleccionados serão contactados via o e-mail que enviaram as fotos.
Caso os mesmos não confirmem a sua presença, o seu lugar será
fornecido a uma outra candidatura.
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No dia 5 de Agosto, ao chegarem ao evento, todos os participantes
devem confirmar a sua presença junto do palco onde irá decorrer o
concurso de modo a receber o seu número de participação.
Os participantes devem estar prontos e preparados no local da
apresentação do auditório com uma hora de antecedência do horário
estabelecido para o início do Concurso de Cosplay.
Todos os dados recebidos através da ficha de inscrição do concurso
serão mantidos em sigilo por parte da organização do concurso de
cosplay.
Actuação
A actuação poderá ser acompanhada de música e vídeo a fornecer
atempadamente pelo concorrente, em formato digital e com duração de 3
minutos no máximo.
O participante deve entrar e sair do palco pelos lados indicados pela
organização do concurso.
O participante deverá manter-se em palco e actuar durante no mínimo 30
segundos, como pré-avaliação dos fatos pelo Júri e público.
O concurso será assistido por pessoas de todas as idades e de
susceptibilidades divergentes. Por isso, é exigido ao participante bom
senso na definição de sua apresentação.
O participante que não estiver presente quando chegar sua vez de subir
ao palco será imediatamente desclassificado, e não poderá realizar a sua
apresentação no final das apresentações dos concorrentes que
respeitaram a sua ordem.
Todos os cosplayers participantes cedem a sua imagem para efeitos de
promoção do evento.
Júri, Avaliação e Atribuição dos Prémios
O júri será composto por 3 elementos completamente independentes e
alheios à organização com conhecimento e experiência antecedentes.
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O participante será avaliado em 3 pontos:
		
		

- Construção do fato e acessórios (atenção aos detalhes e
acabamentos).

		

- Skit

		

- Representação fiel à personagem.

O sistema de pontuação será de 1 (um) a 10 (dez), sendo 1 muito fraco
e 10 muito bom. A pontuação 0 (zero) só será utilizada em caso de
desqualificação.
Em caso de empate nas notas finais dos primeiros colocados, o júri
decidirá qual o candidato vencedor, por decisão unânime.
Serão atribuídos 1º, 2º e 3º lugares aos participantes com melhor
pontuação.
Os prémios serão entregues em palco logo após o anúncio dos
vencedores, de acordo com o seguinte:
		
		

1º Prémio no valor de 200€ em compras na loja PopStore e
uma sessão fotográfica patrocinada por Flare Photography.

		
		
		

2º Prémio no valor de 100€ na loja Kingpin Books (voucher em
compras a ser levantado na loja fisica ou online com validade
de 90 dias).

		

3º Prémio no valor de 50€ em compras na loja Casa da BD.

A Presidente da Comissão Organizadora do 7º ANGA & COMIC EVENT
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