Regulamento do Concurso de Cosplay

Artigo 01: Condições gerais e definições
1.a) As presentes regras regem o Concurso de Cosplay e poderão ser modificadas sem aviso prévio.
1.b) A participação no Concurso de Cosplay depende da aceitação e cumprimento das presentes regras.
1.c) Os participantes têm de ter pelo menos 16 anos à data da sua inscrição. No entanto, os participantes
com menos de 18 anos terão de, na inscrição, entregar uma autorização de participação devidamente
assinada pelo/a Representante Legal.
1.d) Qualquer espetáculo de Cosplay é um espetáculo em que pessoas desfilam vestindo trajes de
personagens fictícias e interpretando essas mesmas personagens.
1.e) O MagicShot, organizador do concurso, será doravante denominado “Organização”.
Artigo 02: Data do Concurso e Número de participantes
2.a) O Concurso terá lugar no dia 24/09/2022, às 12 horas.
2.b) As inscrições para o concurso estão limitadas a 15 vagas
2.c) Estes limites podem ser alterados sem aviso prévio pelos Organizadores do concurso.
Artigo 03: Temas, fatos e categorias
3.a) Os participantes poderão concorrer com fatos de personagens oriundas de animes, manga, comics,
jogos de vídeo, filmes, séries televisivas, etc. Personagens originais (criados pelo próprio) e fanarts não
serão permitidos.
3.b) Os participantes podem participar com fatos feitos pelo próprio ou comprados. No entanto, será
valorizado pela elaboração do mesmo (mediante apresentação de provas da sua confeção).
3.c) O espectáculo será aberto a público de todas as idades, por isso, os participantes não podem utilizar
nos seus skits conteúdos que possam ferir a sensibilidade dos espectadores, nomeadamente:
pornografia, violência explícita, racismo e xenofobia e qualquer tipo de discriminação.
3.d) As inscrições serão apenas individuais, não podendo assim participar em grupo no concurso.
Artigo 04: Inscrições
4.a) Os candidatos a participantes farão uma inscrição via e-mail.
4.b) Todas as candidaturas terão que ser enviadas para cosplay@magicshot.org com o Assunto
“Inscrição Concurso Cosplay”.
4.c) A Organização enviará e-mail de confirmação de participação.

4. d) As inscrições deverão ser enviadas atempadamente por e-mail, devidamente preenchidas, e
posteriormente validadas no local mediante apresentação do cartão de cidadão. No caso de o
participante ser menor de idade, deverá entregar também a autorização por parte do Encarregado de
Educação, aquando da inscrição. (Será também necessária validação do cartão de cidadão do
Encarregado de Educação, que poderá enviar uma cópia do mesmo por e-mail ou apresentar no local).
Artigo 05: Elementos Obrigatórios
05.a) Nome do candidato; Idade; Número de cartão de Cidadão, Localidade; Número de telemóvel;
Nome da personagem; Origem da personagem.
05.b) Imagem do personagem e ficheiro de áudio (mp3) são obrigatórios. Ficheiro de vídeo (mp4) ou
imagem de fundo são facultativos.
05.c) Todos os ficheiros fornecidos juntamente com a inscrição terão de estar devidamente identificados
(nome, ou nome da personagem).
Artigo 06: Prémios
06.a) Será atribuída a seguinte classificação: 1o classificado
06.b) Na impossibilidade de ser atribuído o 1o lugar, o prémio fica à disposição da Organização do
Concurso.
06.c) O prémio para o vencedor será anunciado posteriormente pela organização e terá o valor de 200€.
Artigo 07: Duração das apresentações
07.a) A ordem das apresentações será decidida à sorte.
07.b) A duração do skit terá como máximo um minuto e trinta segundos.
07.c) Se os participantes excederem este limite de tempo, será aplicada uma penalidade na pontuação
final.
Artigo 08: Complemento da apresentação
08.a) É obrigatório ter acompanhamento áudio no skit, vídeo é opcional.
08.b) O ficheiro de áudio é em formato MP3.
08.c) O vídeo é em formato MP4.
08.d) Os ficheiros devem estar devidamente identificados (nome ou nome da personagem).
08.e) Qualquer áudio deverá estar gravado e presente no ficheiro mp3 entregue aquando da inscrição,
não existindo a possibilidade de usar microfone.

08.f) Não será efetuada, sob qualquer circunstância, qualquer montagem de áudio ou vídeo pela
organização, antes ou durante o espetáculo

08.g) Os concorrentes deverão ser portadores de uma cópia do ficheiro, numa pen usb, para o caso de
ocorrer algum imprevisto.
Artigo 9: O Concurso
09.a) Após a confirmação da inscrição, os participantes deverão encontrar-se em local a designar pela
Organização 2 horas antes do começo do mesmo.
09.b) Participantes que não se encontrem no local indicado serão considerados desistentes e como tal,
desqualificados.
09.c) Os participantes serão sujeitos a uma pré-avaliação antes da apresentação dos skits.
09.d) Serão permitidos um máximo de três props de palco.
09.e) A construção e resistência dos props é de inteira responsabilidade do participante.
Artigo 10: Critérios de avaliação
10.a) Cada membro do júri poderá atribuir até 50 pontos pelo traje e até 50 pontos pela apresentação.
•

Traje: semelhança com o original, técnicas, detalhes, caracterização, acessórios e props.

•

Apresentação: interpretação, criatividade, entretenimento, presença em palco.

Artigo 11: O Júri e a avaliação
11.a) O Júri oficial é composto por 2 pessoas.
11.b) A Organização nomeará os jurados.
11.c) O número de membros do Júri pode ser alterado pela Organização do concurso sem aviso prévio.
11.d) Os membros da Organização não poderão participar no concurso.
11.e) A pré-avaliação será no dia do Concurso a partir das 10 horas, numa sala a designar pela
Organização.
Artigo 12: Segurança
12.a) Não são permitidos materiais pirotécnicos (fogo de artifício, isqueiros, objectos inflamáveis ou
incandescentes, velas...).
12.b) Não são permitidos líquidos em cima do palco (pistolas de água, sangue falso, garrafas cheias...).
12.c) Armas (réplicas de espadas e lâminas) não são permitidas, exceto as que forem elaboradas pelos
concorrentes, desde que não representem perigo para ninguém.
12.d) Confettis e brilhantes não são permitidos no palco.

12.e) A Organização reserva-se o direito de interromper qualquer apresentação que possa colocar em
risco os participantes ou o público próximo do palco.
12.f) Para sua própria segurança, os concorrentes não estão autorizados a aproximarem-se a menos de
um metro da beira do palco.
Artigo 13: Desqualificação
13.a) Qualquer participante que não obedeça às regras aqui enunciadas será instantaneamente
desqualificado.
13.b) Qualquer participante que não acate as instruções dadas pela Organização será desqualificado.
13.c) Qualquer participante culpado de vandalismo, roubo, agressão (verbal ou física), comportamento
incorreto ou qualquer outra ofensa durante o evento, será imediatamente desqualificado.
13.d) Serão tomadas sanções contra o perpetrador de acordo com as leis vigentes.
Artigo 14: Direitos de imagem
14.a) Ao concordar com o presente regulamento, os participantes concedem à Organização para fins de
promoção/informação, excetuando a venda:
i) o direito irrevogável e sem limitações de utilizar a sua voz, imagem fotográfica ou em vídeo (os
"Atributos") para efeitos publicitários, em todo e qualquer meio de comunicação, sem que seja devida
qualquer compensação ou demais comunicações/notificações, incluindo, nomeadamente, o direito de
produzir e reproduzir quaisquer materiais no âmbito do evento, incorporando os Atributos;
ii) e a transmitir, publicar ou distribuir todos e quaisquer partes dos Atributos e materiais referidos na
presente cláusula, por qualquer forma e meio, que já seja conhecido ou que venha a ser desenvolvido,
em todo o mundo.
14.b) Renuncia aos direitos morais respeitantes a quaisquer materiais produzidos que incorporem os
Atributos e, desde já, reconhece que não terá ou poderá reclamar ter qualquer direito, título ou
interesse em ou relativamente a qualquer fotografia ou materiais de vídeo produzidos no âmbito da sua
participação como concorrente ao Concurso de Cosplay neste evento, incorporando os Atributos.
14.c) Esta autorização é válida por dois anos, a contar da data do concurso.
14.d) Quanto à Organização, esta compromete-se a que todas as imagens estão de acordo com todos os
códigos éticos e legais. Quaisquer imagens que apresentem a degradação do indivíduo, pornografia ou
violência são estritamente proibidas.
14.e) Esta página do Regulamento deve ser assinada e entregue à Organização, no ato de confirmação de
inscrição.
14.f) Na entrega deste documento deve ser apresentado documento de identificação válido (ex: CC,
Cartade Condução, Passaporte).

Declaração de Autorização

Eu,..........................................................................................................................., declaro ter lido o
presente regulamento e concordado com os seus termos.

Data ___ , _________________, ________

“ Lido e aceite”

__________________________________

Declaração de Autorização de participação por menores

Eu, ______________________________________________, declaro ser o representante legal
do menor ______________________________________ e que tomei conhecimento do regulamento do
presente concurso, autorizando o meu educando a participar no mesmo. Autorizo também a captação
de imagem do meu educando para posterior promoção do respetivo evento.
DATA: __________________

Nº CC:
________________________

ASSINATURA:
_____________________________________________________________________________

