Regulamento Desfile Cosplay
Realização Equipe Cosplay é Coisa Séria

1. INTRODUÇÃO:
1.1. O Concurso será realizado no dia 27 de Maio de 2018, durante o Greenk Tech Show. Os
horários de inscrição no concurso, realização e premiação devem ser consultados no site
www.greenk.com.br;
1.2. A competição acontecerá em uma etapa única, sem direito à repescagem;
1.3. É de única e inteira responsabilidade da Equipe “Cosplay é Coisa Séria” o cumprimento das
regras;e entrega dos prêmios.
2. AS CATEGORIAS:
2.1. O concurso será realizado nas seguintes modalidades:
• Desfile Cosplay
2.2. O concurso premiará os 03 (três) participantes que obtiverem a maior nota no concurso.
3. INSCRIÇÕES:
3.1. As inscrições para o concurso deverão ser feitas apenas no dia 27 de maio, durante o
evento, das 11h até no prazo máximo 13h30;
3.2. É OBRIGATÓRIA a apresentação de imagem de referência para a inscrição, sendo
descontando o total de 01 (um) ponto da média final caso não a apresente.
4. RESTRIÇÕES:
4.1. É proibida a participação de integrantes da comissão organizadora e staffs do evento;
4.2. É proibido o uso de explosivos de qualquer tipo, armas de fogo (mesmo descarregadas),
armas brancas com fio e líquidos de qualquer espécie. Réplicas de armas e demais objetos que
representem perigo potencial para os demais participantes ou público devem ser
apresentados durante a inscrição, e estarão sujeitos à análise;
4.3. Atitudes ou atos dos participantes que possam prejudicar ou interferir na imagem do
evento como um todo poderá acarretar a sua desclassificação.
5. DESFILE COSPLAY:
5.1. O participante que não estiver presente quando chegar sua vez será imediatamente
desclassificado, não podendo realizar o desfile no final do concurso;
5.2. Os cosplayers devem entrar e sair do palco pelos lados indicados no dia;
5.3. É proibido pular do palco ou atirar objetos para fora dele;
5.4. É proibido o uso de qualquer banner ou faixa durante a apresentação que divulgue algum
site ou empresa sem autorização da comissão organizadora;
5.5. Não será permitido pregar ou colar peças no palco, nem o uso de cenários, lança confete,

papel picado ou outros materiais;
5.6. Os participantes deverão ir ao Centro do Palco no ponto marcado pelo “X” mostrar
o Cosplay de frente, de lados, de costa e em seguida poderá realizar até 02 (duas) poses
características do personagem, agradecendo ao público e aos jurados ao final.
OBS: Solicitamos que ao final da categoria, todos os participantes voltem ao palco para uma
foto oficial para o evento junto de nossos fotógrafos.
6. JULGAMENTO:
6.1. As notas serão dadas pela banca de jurados, composta de 03 (três) juízes. A média entre
eles será a nota final.
6.2. Cada juiz atribuirá uma nota única, analisando criteriosamente os seguintes aspectos
do Cosplayer:
• Makes e Perucas;
• Fidelidade ao Personagem (Roupas e Armaduras);
• Desempenho e Originalidade (Postura no Palco);

6.3. A apuração do resultado será feita pela coordenação do concurso, em conjunto com a
banca de jurados ao final da competição;
6.4. Para critério de desempate, no caso de média final igual, seguiremos o critério a seguir:
• Melhor Desempenho e Originalidade (Postura no Palco)
6.5. A decisão da organização e/ou dos juízes é irrevogável;

7. PREMIAÇÃO
7.1. A competição terá premiação:
• Desfile Cosplay – Premiação de 1° a 3° lugar, sendo:
3° Lugar – Prêmio R$300,00
2° Lugar – Prêmio R$500,00
1° Lugar – Prêmio R$1.000,00 + 100% de Destaque na Página Cosplay é Coisa Séria (Foto de
Perfil Página e Grupo + Mini Entrevista).
Atenção: os casos omissos no regulamento serão discutidos e analisados pela coordenação.

