Regulamento Cosplay e Cospobre
O Colégio Técnico de União da Vitória - COLTEC, torna público, o
presente regulamento do “CONCURSO COSPLAY E COSPOBRE”, a ser
realizado no dia 6 de novembro de 2019 durante o “1o. COLTEC GEEK
FESTIVAL”, nos termos abaixo:

1 – OBJETIVO
O objetivo do concurso é a caracterização de personagens que representam
séries, filmes, games ou desenhos com incentivo a pesquisa, performance
teatral e criatividade e pensamento maker na produção dos vestuários e
acessórios. Além de Incentivar o hobby do Cosplay, integrar os seus
praticantes e desenvolver novos talentos.
2 – INSCRIÇÕES
Os interessados em participar do concurso deverão fazer a inscrição no
evento, no link < http://bit.ly/colteccosplay >, no período de 26 de setembro
até 1 de novembro de 2019.
O candidato(a) deve estar ciente deste regulamento e aceitar as condições
estabelecidas. Optar por uma das categorias Cosplay ou Cospobre,
preencher todos os campos com as informações solicitadas, e no dia do
evento, assinar o termo de autorização de uso de imagem, no caso de ser
menor de idade, a autorização será preenchida pelos pais ou responsáveis.

3 – AS CATEGORIAS

Cosplay: a categoria cosplay é a transformação do participante em um
personagem existente em alguma mídia, utilizando-se de interpretação,
maquiagem, vestuário, acessórios e demais técnicas necessárias.
Cospobre: os participantes produzem a própria fantasia, assim como todos
os equipamentos e acessórios que poderão necessitar para a caracterização
do personagem, utilizando-se de recursos limitados, criatividade, improviso e
muito humor.
As duas categorias não se limitam em apenas se fantasiar, mas também em
interpretar a personalidade do personagem escolhido. Serão válidos
personagens de qualquer mídia, desde que sejam compatíveis com ambiente
familiar.

4 – AVALIAÇÃO
O critério avaliado será a fidelidade ao personagem e para isso a banca de
avaliação será composta por 3 juízes, externos a instituição, que darão notas
individuais de 1 (um) a 10 (dez) pontos, com intervalos de 0,5 (meio
ponto) e irão avaliar os quesitos: imagem de referência, desfile,
caracterização e interpretação. A nota final será composta pela média das
notas dos três jurados. Terá um ponto bônus, que será somado a média final,
o candidato que tiver a foto mais curtida na Rede Social Facebook.
Detalhes dos critérios avaliativos:
Imagem de referência (valor 1,0): será utilizada para definir como o
personagem será apresentado e o candidato (a) receberá a nota se cumprir
os requisitos na inscrição.
Desfile (valor máximo 3,0): os candidatos irão desfilar conforme ordem de
sorteio realizado no dia. Primeiramente será feito o desfile coletivo. Na
sequência o desfile individual, onde os jurados farão a avaliação, finalizando
com o desfile coletivo.
Caracterização (valor máximo 3,0): serão avaliadas roupas, acessórios,
calçados, armamentos, penteados, maquiagem e demais itens de
indumentária que componham a caracterização do personagem, com o
objetivo de recriar sua estética da forma mais fiel possível.
Interpretação (valor máximo 3,0): os candidatos devem desfilar fazendo as
poses, expressões e interações que caracterizam o personagem que
escolheu.
Foto mais votada no Facebook (valor 1,0): somente um candidato
receberá a nota se receber o maior número de curtidas na foto oficial do
evento, publicada no Facebook do Coltec. O horário para avaliação das
curtidas será 30 minutos antes do desfile e acontecerá com todos os
candidatos(as) presentes.
O Cospobre será avaliado pelos mesmos critérios com a diferença de que a
caracterização leva em conta a criatividade, o baixo custo na produção do
personagem e a similaridade.

5 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DESEMPATE
Em caso de empate nas notas finais dos primeiros colocados e sujeitos a
premiação, os critérios de desempate seguirão essa ordem:
1. o número de curtidas na foto do candidato(a) postado no site oficial do
evento;
2. a média das notas dos três jurados no critério de caracterização.
3. a média das notas dos três jurados no critério de interpretação.

Não sendo possível o desempate caberá ao júri e a coordenação de Cosplay
decidir o desempate.
6 – DESCLASSIFICAÇÃO
Será considerado desclassificado o candidato que:
Fizer uso de ofensas (palavrões), apelo sexual e apologia a qualquer tipo de
droga ou discriminação por raça, sexo, orientação sexual, etc.,
Fizer uso de material de emergência (extintores de incêndio, sinalizadores e
outros itens) não autorizados previamente pela organização, é proibido.
Pular do palco ou atirar objetos para fora dele.

7 - VENCEDORES, PREMIAÇÃO E DEMAIS OBSERVAÇÕES
Será considerado vencedor(a) os três primeiros candidatos(as) da categoria
Cosplay, com a maior média final. Premiados da seguinte forma:
Categoria Cosplay
1o. lugar R$ 500,00 (quinhentos reais)
2o.. lugar R$ 300,00 (trezentos reais)
3o. lugar R$ 100,00 (cem reais)
Categoria Cospobre
Prêmio único no valor de R$ 100,00 (cem reais)

8. OBSERVAÇÕES FINAIS
Os casos omissos neste regulamento serão analisados pela coordenação de
cosplay e a decisão será soberana e inquestionável, e por fim, a comissão
organizadora do evento reserva-se no direito de cancelar ou modificar as
regras da competição se houver algum engano, falhas técnicas ou qualquer
outro fator além do controle razoável podendo danificar a integridade da
competição.

