REGULAMENTO
Concurso Cosplay Greenk Intercolegial 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.

TORNEIO COSPLAY GREENK INTERCOLEGIAL:
Concurso lúdico e amador de caracterização de personagens da cultura digital,
games e anime, aberto a jovens de ambos os sexos, incentivando a pesquisa,
performance teatral e criatividade e pensamento maker na produção de
vestuário e acessórios. Os times da ENTIDADES E ENSINO melhor
classificadas somarão PONTOS ADICIONAIS no ranking.
(1) PONTUAÇÃO: a competição tem caráter educativo e, em razão
disso, não haverá qualquer premiação em produtos ou em
numerário para os alunos, sendo tão somente reconhecido o
mérito por meio de pontos para a ENTIDADE DE ENSINO a qual
os alunos representam.
1. Contabilização para a INSTITUIÇÃO DE ENSINO de
300 (TREZENTOS) PONTOS ADICIONAIS para o time
campeão;
2. Contabilização 100 (CEM) PONTOS ADICIONAIS para
o vice-campeão;
3. Contabilização de 50 (CINQUENTA) PONTOS
ADICIONAIS para a terceira melhor apresentação.

(2) MODALIDADE:
(a) O CONCURSO COSPLAY GREENK INTERCOLEGIAL será
realizado na modalidade “DESFILE COSPLAY” onde o aluno
inscrito apresenta uma performance e caracterização de seu
personagem no palco do evento;
(b) CONCURSO COSPLAY GREENK INTERCOLEGIAL
acontecerá em uma etapa única, no festival GREENK TECH
SHOW, no dia 05/OUTUBRO/2019, sábado, na ARENA
GEEK em apresentações únicas, com transmissão ao vivo
pela internet, sem direito à repescagem;
(c) 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.
(d) É proibido pular do palco ou atirar objetos para fora dele.
(e) É proibida a participação de integrantes da comissão
organizadora e staffs do evento;
(f) 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;
(g) Por ser um torneio educacional e artístico, qualquer
personagem ou participantes cujas atitudes, temática ou atos
não sejam adequados a faixa etária indicada poderá ser
desclassificado pela Juri de Premiação.
(3) INSCRIÇÃO DE TIMES:
(a) cada ENTIDADE DE ENSINO participante terá o direito de
indicar no site www.greenk.com.br , até o prazo de
6/SETEMBRO/2019, 2 (dois) times, individual ou em equipe,
com idade a partir dos 13 anos, representando a instituição;

(b) Somente poderão participar estudantes devidamente
cadastrados no torneio, com a devida autorização parental,
ciência e concordância com este Regulamento;
(c) Haverá 2 categorias de participação: categoria INDIVIDUAL ou
EQUIPE, sendo usado os mesmos critérios de avaliação;
(d) A INSCRIÇÃO neste TORNEIO é OPCIONAL e será de
responsabilidade da INSTITUIÇÃO DE ENSINO deverá ser
feita no site www.greenk.com.br até a data indicada.
(4) DIVULGAÇÃO DOS INSCRITOS: os times devidamente inscritos
terão seus nomes divulgados na página do TORNEIO GREENK
INTERCOLEGIAL no site www.greenk.com.br, informando os
locais e horários das apresentações a serem realizadas no evento
GREENK TECH SHOW.
(a) Os horários podem ser alterados a critério exclusivo dos
ORGANIZADORES e CURADORES, mediante prévia
comunicação até 48 horas da realização das apresentações.
(5) APRESENTAÇAO E JURI DE PREMIAÇÃO:
(a) APRESENTAÇÕES NO EVENTO GREENK – DIA 5 DE
OUTUBRO DE 2019, SÁBADO nos palcos do evento
GREENK TECH SHOW 2019 com transmissão ao vivo pela
internet.
(b) No dia do evento, os Cosplayers devem fazer check-in das
10h as 12h confirmando a sua presença e sua participação no
balcão de apoio, localizado na Área do Torneio Intercolegial.
(c) É OBRIGATÓRIA a imagem-referência em mídia digital.
A imagem de referência do personagem deve ser entregue em
mídia digital no ato do Check-in no evento.
(d) Na performance poderão utilizar música. Para isso deve-se
levar a música em um pen drive no formato MP3 no dia do
evento, caso queiram.
(e) JÚRI DE PREMIAÇÃO: para avaliação será formado, pelos
ORGANIZADORES, um JÚRI DE PREMIAÇÃO, composto por
3 (três) pessoas ilustres reconhecidos no mercado profissional

de Cosplay, as quais serão responsáveis por assistir e avaliar
cada uma das apresentações.
(f) Cada membro do JÚRI DE PREMIAÇÃO avaliará a
apresentação, com notas de 0 (zero)/ 5 (cinco)/ 10 (dez)/ 15
(quinze) que seria uma avaliação direta entre as
impressões ruim, regular, bom e ótimo.
(g) Será considerado campeão o cosplayer que somar a maior
quantidade de pontos entre as notas dadas pelos jurados, com
o consenso dos mesmos, em cada categoria.
(h) Cada juiz atribuirá uma nota única, analisando criteriosamente
os seguintes aspectos do Cosplayer:
1. Makes e Perucas;
2. Fidelidade ao Personagem (Roupas e Armaduras);
3. Desempenho e Originalidade (Postura no Palco);
(ii) A apuração do resultado será feita pelos
ORGANIZADORES, em conjunto com o JÚRI DE
PREMIAÇÃO ao final das apresentações.
(iii) Em caso de empate, o JÚRI DE PREMIAÇÃO fará uma
votação por maioria simples para definição dos
classificados, seguindo o critério de melhor Desempenho e
Originalidade (Postura no Palco).
(iv) Ao final do último dia de apresentações, o JÚRI DE
PREMIAÇÃO apresentará aos ORGANIZADORES o
campeão, vice-campeão e o terceiro colocado, em cada
uma das categorias (individual e equipe).
(v) A decisão da organização e dos juízes é soberana e
irrevogável

PREMIAÇÃO
Premiação da ENTIDADE DE ENSINO agraciada com a melhor desempenho e
originalidade de seu aluno, inscrito e vencedor do DESFILE COSPLAY, nas
categorias INDIVIDUAL e EQUIPE.

Individual:
1o Lugar: Troféu para a escola e medalha para aluno
2o Lugar: Medalha para o aluno
3o Lugar: Medalha para o aluno
Equipe:
1o Lugar: Troféu para a escola e medalha para aluno
2o Lugar: Medalha para o aluno
3o Lugar: Medalha para o aluno

O não cumprimento das regras descritas
desclassificação imediata do participante.
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à
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DATA DE REALIZAÇÃO E PREMIAÇÃO
LOCAL: GREENK TECH SHOW
DATA: 5 DE OUTUBRO DE 2019 – SÁBADO
HORÁRIO:
CHECK-iN de CONFIRMAÇÃO: 10h as 12h
FORMAÇÃO DA FILA: 13H30
CONCURSO: 14H AS 16H.
PREMIAÇÃO: Ao término do CONCURSO.

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 participantes do concurso.

JURADOS – A DEFNIR
Em breve o júri será divulgado.

