COSPLAY
DREAMS
REGRAS DOS CONCURSOS COSPLAY A SEREM REALIZADOS NO
PRAIA GAMES – 2019 (13 A 15 DE SETEMBRO)

Regras Concurso Cosplay Praia Games 2019
1 - O evento ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2019, no Pavilhão
de eventos Jair Rodrigues (Quadradão do Quietude) no Espaço da Alvorada,
localizado na Avenida Ministro Marcos Freire, s/nº, no Bairro da Quietude,
próximo ao viaduto 8 da Via Expressa Sul;
INSCRIÇÕES DO CONCURSO DE SEXTA CATEGORIA DESFILE

1.01 - as inscrições do concurso a ser realizado na SEXTA-FEIRA deverão ser
feitas presencialmente no evento em 13/09/2019, a partir do horário de
abertura do evento na área de informações/inscrições, sendo encerradas
1(uma) hora antes do início do concurso ou com o preenchimento das vagas. O
horário do concurso estará disponível no cronograma oficial.
INSCRIÇÕES DOS CONCURSOS DE SÁBADO CATEGORIA DESFILE
1.02 – a inscrições do concurso a ser realizado no SÁBADO deverão ser
realizadas presencialmente no evento em 14/09/2019, a partir do horário de
abertura do evento na área de informações/inscrições, sendo encerradas
1(uma) hora antes do início do concurso ou com o preenchimento das vagas. O
horário do concurso estará disponível no cronograma oficial.
INSCRIÇÕES DO CONCURSO COSPLAY KIDS SÁBADO
1.03 - as inscrições do concurso a ser realizado no SÁBADO deverão ser
realizadas presencialmente no evento em 14/09/2019, a partir do horário de
abertura do evento na área de informações/inscrições, sendo encerradas
1(uma) hora antes do início do concurso ou com o preenchimento das vagas.
Se houver demanda, o concurso será realizado dentro do horário destinado à
Categoria Desfile.
INSCRIÇÕES DO CONCURSO DE DOMINGO
1.04 - as inscrições do concurso a ser realizado na DOMINGO deverão ser
realizadas presencialmente no evento em 15/09/2019, a partir do horário de
abertura do evento na área de informações/inscrições, sendo encerradas
1(uma) hora antes do início do concurso ou com o preenchimento das vagas. O
horário do concurso estará disponível no cronograma oficial.
DAS REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
1.05 - serão disponibilizadas somente 40 vagas, para a CATEGORIA
DESFILE;

1.06 - serão disponibilizadas somente 10 vagas, para a CATEGORIA
COSPLAY KIDS;
1.07 - serão disponibilizadas somente 20 vagas, para a CATEGORIA
TRADICIONAL;
1.08 - crianças de até 12 anos serão inscritas automaticamente na categoria
Cosplay Kids (infantil);
1.09 - a idade mínima para participantes menores de idade deve ser acima de
5 anos até 12 anos acompanhado do responsável;
1.10 - a inscrição de participante menor de 18 anos acima de 12 anos somente
será aceita se estiver acompanhado do formulário de autorização assinado
pelo seu responsável legal com cópia do RG do mesmo, sendo dispensável a
cópia se o responsável estiver presente. (EXCETO CATEGORIA COSPLAY
KIDS);
1.11 - os participantes menores de idade deverão entregar no dia do evento
para os organizadores do concurso a autorização de participação, que será
disponibilizada na página do evento, assinada pelo responsável e apresentar
uma copia do RG do mesmo, no momento da inscrição, ou estar acompanhado
por um responsável, caso contrário não poderá participar;
1.12 – a autorização indicada no item acima poderá ser obtido na página/site
do evento, bem como no dia do próprio evento;
2.13 - inscrições feitas por terceiros não serão aceitas ou de menores de idade
sem a autorização não serão aceitas. (exceto se o responsável estiver
presente);
1.14 - o inscrito deverá entregar uma unidade de 400 gramas de leite em pó
para confirmar sua inscrição. (EXCETO CATEGORIA COSPLAY KIDS);
1.15 – o horário do concurso será disponibilizado no cronograma oficial do
evento. Os participantes deverão se dirigir a concentração 1 (uma) hora antes
para que possam se preparar;
1.16 - ao assinar a ficha, o participante declara que está de pleno acordo com
as regras do concurso. O cosplayer deve preencher todos os campos com os
dados cadastrais solicitados na inscrição;
1.17 - os participantes concordam, desde já, em ceder, em caráter irrevogável
e irretratável, seus dados, imagens, nomes, som de voz, bem como os
conteúdos cedidos na resposta enviada para fins de divulgação deste
concurso, sem qualquer ônus ao Evento Praia Games 2019, para utilização em
toda e qualquer mídia (foto, áudio, vídeo, impresso, meios digitais, internet,
celular, jornais e revistas, cartazes, folhetos, filmes, spots, peças publicitárias e
e-mail);

1.18 - as inscrições serão encerradas quando preenchidas todas as vagas de
cada concurso correspondente, ou ao termino de seu prazo. Sem exceções;

1.19 - o não atendimento dos itens acima mencionados acarretará em
desclassificação do candidato;

DO CONCURSO
2 - no dia do Evento todos os participantes deverão realizar as inscrições na
área de informações/inscrições do evento ou algum outro local designado pela
Organização;
2.01 - a Organização não se responsabiliza pela locomoção dos participantes
ao evento;
2.02 - serão considerados válidos cosplayers de personagens originários
de qualquer tipo de mídia impressa ou visual (animes, mangás, HQ,
filmes, animações ocidentais, videogames, seriados orientais e ocidentais
e live-actions), executados da forma original (versões alternativas NÃO
são considerados como originais), desde que o personagem seja de
acesso público. Personagens originários de fanzines, arte original, autoral
e fóruns poderão competir, porém não serão classificados entre os
finalistas;
2.03 - o Cosplayer poderá participar dos 3 dias de concurso utilizando trajes
diferentes. Caso o participante utilize o mesmo traje em mais de um concurso
será desclassificado;
2.04 - o uso de figurinos excessivamente sensualizados e a retirada de peças
que resultem em seminudez/nudez dos participantes (masculinos ou femininos)
acarretará em desclassificação;
2.05 - o tempo limite de cada apresentação (apenas na Categoria Tradicional) é
de até 03:00 min. Os participantes que passarem o tempo cedido sofrerão
penalização como perda de pontos, menos 1 (um) ponto por ultrapassar a
minutagem estipulada e a cada 30 segundos além do permitido será
contabilizado menos 0,5 ponto;

2.06 - só serão válidas inscrições feitas pelo próprio participante (exceto
Concurso Cosplay Kids);
2.07 - todos os participantes devem apresentar, no momento da confirmação
de presença, o seu RG ou outro documento com foto;

2.08 – para a Categoria DESFILE, os participantes deverão levar para o júri, no
momento da inscrição no evento, o material de apoio impresso em 04 (quatro)
vias, que contenha imagem do personagem, frente, costa, perfil, close e
resumo do personagem, sendo opcional trazer um PENDRIVE com a imagem
do personagem (formato jpg);
2.09 - para a Categoria TRADICIONAL, os participantes deverão levar para o
júri, no momento da inscrição no evento, o material de apoio impresso em 04
(quatro) vias, que contenha imagem do personagem, frente, costa, perfil, close
e resumo do personagem, e um PENDRIVE com a música (formato mp3) ou
vídeo (formato mp4);
2.10 - materiais de apoio para as categorias desfile e tradicional serão aceitos
apenas no momento da inscrição;
2.11 - o material de apoio deve ser coerente com a apresentação e nos
formatos já informados;
2.12 - o uso de áudio na categoria DESFILE é opcional, mas pode acrescentar
0,5 pontos por qualidade de áudio (áudio nítido e bem editado);
2.13 - apresentações que necessitem da utilização do microfone deverão ser
solicitadas no ato da inscrição e terão o mesmo peso do áudio;
2.14 – nas apresentações que necessitem da presença de um auxiliar (staff),
este deve ser especificado no ato da inscrição, sendo limitado a apenas 01
(um) por participante. O auxiliar deve estar trajado de roupa preta no momento
da apresentação;
2.15 - não será aceito em hipótese nenhuma áudio fora dos formatos indicados:
MP3;
2.16 - caso aconteça erro no áudio na hora do desfile por problemas técnicos o
cosplayer não será prejudicado, a apresentação vai ser ignorada e começará
outra vez do inicio. (O evento não se responsabilizará por pendrives
danificados ou defeituosos);
2.17 - o participante irá receber no ato de sua inscrição o número de sua
apresentação. Este número será usado na hora da formação de fila (ordem de
apresentação). Mantenha seu numero de inscrição seguro para facilitar sua
apresentação;
2.18 - os cosplayers devem se reunir 30 (trinta) minutos antes do concurso, ao
lado do palco. Os participantes serão organizados em fila, devendo manter-se
nela até o momento de sua apresentação. Caso saiam do local estipulado pelo
staff responsável, serão desclassificados;
2.19 - os cosplayers devem entrar e sair do palco pelos lados indicados no dia;

2.20 - é proibido pular do palco ou atirar objetos para fora dele, sendo passiveis
a penalização de 0,5 (meio) pontos ou DESCLASSIFICAÇÃO caso ocorra
acidentes com a plateia, juízes, staffs e/ou atrapalhe o andamento do evento;

2.21 - está proibido a participação de membros da comissão organizadora,
coordenadores, staffs, atrações do evento, patrocinadores e etc, em qualquer
um dos concursos acima mencionados;
2.22 - o mesmo será assistido por pessoas de todas as idades, sendo exigido
do participante bom senso para a definição de sua apresentação;
2.23 - ofensas, palavreado chulo ou de baixo calão, apelo sexual, apologia a
drogas, terrorismo e qualquer tipo de preconceito como racismo, homofobia,
etc, serão considerados pelos juízes como critério de desclassificação do
participante;
2.24 - em caso de apresentações que forem contra o disposto no código penal
brasileiro, como exemplo atentado ao pudor, os mesmos serão imediatamente
desclassificados e receberão representação policial por parte do evento e seus
organizadores;
2.25 - é terminantemente proibido o porte de: explosivos, armas de fogo
(mesmo descarregadas), armas brancas com fio, pontiagudas ou objetos que
representem perigo aos presentes no evento. O porte deste tipo de objeto dará
ao evento a autoridade de barrar o visitante na entrada e recolher o mesmo ao
guarda-volumes, tendo o visitante o direito de retirá-lo no final do evento;
2.26 - é responsabilidade dos organizadores do evento o cumprimento das
regras e entrega dos prêmios;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
CATEGORIA DESFILE:
3 - o participante deve apresentar sua roupa e acessórios para os juízes,
subindo ao palco, caminhando até a frente esperando brevemente no meio do
palco, em seguida virando-se de costas, e novamente de frente na pose do
personagem. Não é necessário fazer nenhum tipo de apresentação ou
interpretação;
I.

- INDUMENTÁRIA: refere-se a qualidade de acabamento das
roupas, maquiagem, penteado e acessórios pertencentes aos
personagens como armaduras, armas e etc., analisando o

II.

III.

material utilizado e a qualidade do resultado final com que foi
apresentada;
SIMILARIDADE
AOS
TRAJES
ORIGINAIS
DO
PERSONAGEM: refere-se ao quão fiel o cosplay está ao
personagem original, fazendo comparações das referências
disponibilizadas e com o conhecimento geral do júri;
- DIFICULDADE DE EXECUÇÃO: refere-se a avaliarmos a
qualidade, acabamento, grau de dificuldade na execução e
nível de detalhes;

CATEGORIA TRADICIONAL APRESENTAÇÃO:
3.01 - Apresentação, coreografia, dublagem, performance como um todo além
da roupa e acessórios referente ao personagem apresentado;
I.

II.

III.

IV.

- INTERPRETAÇÃO: No critério interpretação, será avaliada,
expressão corporal, expressões e entonação (ao vivo) ou
sinergia com o áudio (gravado), imersão no personagem;
- QUALIDADE E IMPACTO DA APRESENTAÇÃO: Este
critério se refere ao desempenho da cena em si, o quanto o
público e o júri absorvem e compreendem a história contada.
- ROTEIRO:O critério refere-se a introdução, desenvolvimento
e enlace da cena dentro da coesão com a história do
personagem;
- CONTEÚDO E QUALIDADE AUDIO-VISUAL: Qualidade e
utilização do vídeo e cenários (opcionais) utilizados, qualidade
e bom entendimento do áudio ou voz do participante;

O JÚRI

4 - todos os participantes serão julgados por um corpo de jurados. Nenhum
jurado terá participação em nenhum desfile, tendo sua atuação tão somente
como jurado;
4.01 - todos os participantes serão julgados por um corpo de jurados, cujas
notas serão consideradas plenas e também inquestionáveis;
4.02 – o júri será composto por uma banca de por 3 (três) juízes na sexta, 3
(três) juízes no sábado e 5 (cinco) juízes no domingo;
4.03 - cada juiz dará uma nota de 01 (um) a 10 (dez), com intervalos de 0,5
pontos, onde a nota final será a soma entre elas;
4.05 – na categoria DESFILE, os jurados avaliarão se a caracterização está fiel
ao personagem original, também considerando como critério de avaliação o
detalhamento, acabamento da roupa, acessórios e outras partes da roupa;

4.06 – na categoria TRADICIONAL, os jurados, além de avaliar a
caracterização fiel ao personagem, detalhes da roupa e acessórios, também
será avaliada performance, coreografia, fala e/ou canto de acordo com o tema
escolhido pelo participante;
4.07 - não será levada em conta a constituição física do participante, mas sim a
ênfase nas saídas técnicas usadas na execução da roupa;
4.08 - em caso de empate nas notas finais, caberá ao júri e a organização
decidir o desempate;
4.09 - as somatórias, médias e notas finais serão feitas pela coordenação do
concurso;
4.10 - serão premiados os participantes que ficarem classificados em Primeiro
Segundo e Terceiro lugar;

DA PREMIAÇÃO (DISPONIBILIZADA PELO PATROCINADOR);
5 - SEXTA (PREMIAÇÃO COM BRINDES)
• PRIMEIRO LUGAR: Troféu e Premiação em brindes
• SEGUNDO LUGAR: Troféu e Premiação em brindes
• TERCEIRO LUGAR: Troféu e Premiação em brindes
6 - SÁBADO (CATEGORIA DESFILE)
• PRIMEIRO LUGAR: Troféu e R$500,00
• SEGUNDO LUGAR: Troféu e R$300,00
• TERCEIRO LUGAR: Troféu e R$150,00
SÁBADO (CATEGORIA DESFILE KIDS)
• PRIMEIRO LUGAR: Brindes
• SEGUNDO LUGAR: Brindes
• TERCEIRO LUGAR: Brindes
7 - DOMINGO (CATEGORIA APRESENTAÇÃO)
• PRIMEIRO LUGAR: Troféu e R$1000,00
• SEGUNDO LUGAR: Troféu e R$700,00
• TERCEIRO LUGAR: Troféu e R$ 300,00

OBSERVAÇÕES GERAIS
8 - o prêmio dado aos ganhadores deste concurso é pessoal e intransferível;
8.01 - os casos omissos no regulamento serão analisados pela coordenação de
cosplay, sendo sua decisão soberana e inquestionável;

8.02 - todos os horários estão sujeitos a alterações, se houver quaisquer
dúvidas, consultem a organização;
8.03 - o cheque com o valor do prêmio somente poderá ser assinado por um
maior de idade, sendo entregue ao participante ou responsável pelo ganhador;
8.04 - a classificação final do concurso será divulgada na página do Palácio das
Artes no Facebook e demais canais que a Organização entender pertinente;

8.05 - este concurso tem caráter exclusivamente cultural, e não está sujeito a
nenhuma modalidade de sorteio ou fator aleatório, sendo a participação no
concurso gratuita e voluntária não estando vinculada a qualquer tipo de
desembolso por parte dos participantes ou premiados;
8.06 - a organização do evento não tolerará condutas fraudulentas (ou
tentativas), expedientes que tenham como objetivo burlar as regras ou
manipular o resultado do concurso, podendo desclassificar os participantes que
pratiquem tais condutas, sem prejuízo das sanções legais;
8.07 - os participantes do concurso assumem total e exclusiva
responsabilidade pelo conteúdo e dados fornecidos para o concurso, a respeito
de todas e quaisquer eventuais reivindicações de terceiros que se sintam
prejudicados pela cessão do direito de autor, sendo esses direitos cedidos
livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou restrições a
organização do evento;
8.08 – A Organização se resguarda o direito de fazer alterações que julgar
pertinente no presente regulamento sem consulta ou prévio anuncio;
8.09 – em caso de dúvidas, entrar em contato com a organização do concurso
através do concursocosplaypggames@gmail.com, especificando o assunto no
e-mail.

