REGULAMENTO
Concurso Cosplay Greenk Tech Show 2019
Revisto em 15/07/2019.

CONDIÇÕES GERAIS

Todos os participantes inscritos estão de acordo que sua participação é
voluntária e estão de acordo em ceder seus direitos de imagem para captação,
fixação e utilização da mesma para serem inseridas e utilizadas no Brasil e
exterior, através de todos e quaisquer meios de comunicação ao público, tais
como; televisão aberta e por assinatura, internet, CD, DVD, suportes de
computação gráfica, mídia impressa, eletrônica, e todos os materiais
confeccionados pela organização desde que não haja desvirtuamento da
finalidade de uso, sejam observados o decoro, a moral e os bons costumes, e
obedecido o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,
Lei N.º 8.069/ 1990.
1.1 – O concurso é aberto a todas as pessoas de qualquer sexo, idade ou
origem.
1.2 – Serão aceitos todos os tipos de personagens TRADICIONAIS (Comics,
Animes, Tokusatsu, Games, RPG, Seriados, Filmes, etc).

INSCRIÇÕES
2.1 – Inscrições deverão ser feitas no site www.greenk.com.br até dia 13 de
SETEMBRO
de
2019.
Após
este
prazo,
a
inscrição
tornase SOMENTE presencial, no balcão ao lado do camarim dos Cosplayers
montado no Greenk Tech Show das 10h às 12h do dia 6 de OUTUBRO (dia do
concurso), sem exceções.
2.2 – Durante a inscrição, online ou presencial, o Cosplayer deverá especificar
de modo claro:
- Seu nome/ email/ telefone para contato;
- O nome do personagem e a versão da roupa que usará;
- É OBRIGATÓRIA a imagem-referência em mídia digital para a
inscrição, seja ela feita on-line ou no dia do evento. No caso de inscrição
presencial, a imagem de referência do personagem deve ser entregue em
mídia digital no ato da inscrição.

2.3 – Na performance poderão utilizar música. Para isso deve-se levar a
música em um pen drive no formato MP3 no dia do evento.
2.4 - No dia do evento, os Cosplayers devem fazer check-in das 10h as 12h
confirmando a sua presença e sua participação no balcão localizado na entrada
do evento, ao lado do Camarim Cosplay.

APRESENTAÇÕES
3.1 – Os inscritos deverão apresentar-se ao lado do palco 30 minutos antes do
início do concurso para a organização da entrada, a fim de evitar imprevistos.
Se não estiver presente no ato da chamada será desclassificado.
3.2 – Será organizada uma fila por ordem numérica (a ordem dos números será
entregue conforme a ordem de inscrição).
3.3 – Assim que os apresentadores chamarem seus nomes e/ou números, o
concorrente deve subir ao palco e desfilar em, no máximo, 1 minuto e meio.
Na apresentação do cosplay deverá ele mostrar seu traje de frente, de lado e
de costas mostrando a roupa confeccionada aos jurados e a plateia, além de
executar poses do personagem para fotos e interpretar o mesmo – o que
contará pontos.
3.4 – A sequência do Concurso será determinada conforme informação
prestada pela equipe responsável no momento da inscrição.

JULGAMENTO, PONTUAÇÃO e DESEMPATE
4.1 – Os quesitos são Personagem, Interpretação e Complexidade . As
notas são divididas entre 0, 5, 10 e 15 (que seria uma avaliação direta entre as
impressões ruim, regular, bom e ótimo).
4.2 – Os jurados serão selecionados antes do evento e divulgados no decorrer
do mesmo.
4.3 – Será considerado campeão o cosplayer que somar a maior
quantidade de pontos entre as notas dadas pelos jurados, com o
consenso dos mesmos. Assim como, em caso de empate nas notas finais
dos participantes, caberá aos jurados chegarem a um acordo para um ranking
justo.

PROIBIÇÕES
5.1 Durante a apresentação não será permitido:
-

-

-

O uso de explosivos e inflamáveis de qualquer espécie;
O uso de espadas de lâmina ou similares de metais, assim como
quaisquer materiais que possam quebrar, sujar, ou danificar o palco –
o uso de armas de fogo e lâminas somente serão permitidas em réplica
de madeira, plástico ou similares;
O lançamento de objetos fora do palco, intencional ou não;
Pular fora do palco;
Utilizar objetos do palco (como microfones, caixas de som e pedestais)
para escalar, atirá-los ou para quaisquer outros fins;
Atitudes preconceituosas, ofender pessoas presentes ou não no evento
assim como cosplayers, séries e afins;
O uso de qualquer banner, botton, faixa ou similares durante a
apresentação divulgando site ou empresa que não tenham relação com
o apoio/patrocínio que o candidato receba – o candidato deve informar a
organização a marca que será apresentada e no que ela colaborou para
a sua apresentação;
Exibir o corpo nu ou qualquer tipo de conotação sexual durante as
apresentações.

PREMIAÇÃO
Trófeu 1º colocado + medalha + R$ 700,00
Medalha + R$ 500,00
Medalha + R$ 300,00
O não cumprimento das regras descritas
desclassificação imediata do participante.

levará

à

penalização

ou

DATA DE REALIZAÇÃO E PREMIAÇÃO
LOCAL: GREENK TECH SHOW
DATA: 6 DE OUTUBRO DE 2019
HORÁRIO:
CHECK IN DE CONFIRMAÇÃO: 10h às 12h, no balcão ao lado do
Camarin Cosplay
FORMAÇÃO DA FILA: 13H30
CONCURSO: 14H AS 16H.
PREMIAÇÃO: 18H30
O não cumprimento das regras descritas
desclassificação imediata do participante.

levará

à

penalização

ou

CAMARIM E SUPORTE AO COSPLAY
O festival GREENK TECH SHOW dispõe de camarim para trocas de roupas
respeitando a privacidade dos participantes, bem como de balcões e
iluminação para a caracterização dos personagens. Dispomos ainda de guardavolumes GRATUITO para Cosplayers visitantes.

JURADOS – A DEFNIR
Em breve o júri será divulgado.

