
 

1 

 

 

REGULAMENTO CONCURSO DE COSPLAYS 

 

 

1. O CONCURSO 

 

1.1. O Concurso de Cosplays do Bojogá, ocorrerá no North Shopping Joquei, na praça de alimentação, 

no dia 22 de abril de 2017, e será coordenado pela equipe da Exposição Bojogá; 

1.2. É vedada a participação de membros da comissão organizadora, coordenadores, staffs do evento 

e comissão julgadora. 

1.3. O mesmo será assistido por pessoas de todas as idades, sendo crianças e adultos. Por isso, é 

exigido do participante bom senso para a definição de sua apresentação; 

1.4. Ofensas (palavrões), apelo sexual e apologia a qualquer tipo de droga ou racismo são 

considerados pelos juízes como critério de desclassificação do participante; 

1.5. É terminantemente proibido o porte de: Explosivos, armas de fogo (mesmo descarregadas), 

armas brancas com fio 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. INSCRIÇÕES 

 

2.1. A taxa de inscrição do concurso é gratuita; 

2.2. As inscrições serão realizadas no espaço da Exposição Bojogá, Piso L2, no período de 13 a 20 de 

abril de 2017, das 10h às 22h, restrito a 50 inscritos; 

2.3. A ficha de inscrição estará disponível no site no instagram e facebook do North Shopping Joquei. 

A mesma deverá ser impressa, preenchida e devolvida no quiosque existente dentro da exposição 

Bojogá, Piso L2; 

2.4. A ficha de inscrição deverá ser devolvida totalmente preenchida, juntamente com uma cópia do 

documento de identificação do participante com foto e devidamente assinada; 

OBS - Menores de 18 anos, somente poderão se inscrever com a assinatura do responsável, 

acompanhada de cópia do documento de identificação com foto deste último; 

2.5. No ato da inscrição, o Cosplayer deverá entregar 2 fotos acompanhadas de um texto acerca do 

personagem que inspirou sua apresentação; 

2.6. A informação fornecida deve ser coerente com a apresentação, cabendo à coordenação do 

concurso julgar se o material se enquadra ou não dentro deste quesito; 

2.7. É vedada a participação de membros da comissão organizadora; 

2.8. A participação na competição será no formato individual, na categoria desfile; 

2.9.  Caso as vagas se esgotem, as inscrições serão encerradas, independente do prazo previsto para 

o encerramento; 
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2.10. 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 na entrega da ficha. A 

coordenação geral do evento vai solicitar que os coordenadores de cosplay apresentem as fichas dos 

vencedores, e caso algum campo não esteja preenchido, o mesmo será DESCLASSIFICADO mesmo 

que tenha ficado em primeiro lugar no concurso. 

 

3. DATAS E HORÁRIOS: 

3.1. O Concurso se realizará no dia 22 de abril de 2017, às 16h, no espaço da Exposição Bojogá, Piso 

L2. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO: 

4.1.    No dia do concurso de Cosplay será disponibilizada um espaço para guarda de objetos dos 

concorrentes, mediante a entrega de senha para o recolhimento do mesmo após o desfile; 

4.2.    No local de guarda dos objetos será proibida a entrada de pessoas fora da coordenação do evento, 

sendo permitida a colocação e retirada de material apenas uma única vez; 

4.3. No local da exposição Bojogá haverá uma sala reservada aos cosplayers para que os mesmos possam 

se arrumar, sendo a sala ocupada por ordem de chegada, limitada a no máximo 04 cosplayers por vez 

dentro da sala; 

4.4. Cada cosplayer poderá ser acompanhado por 01 (uma) pessoa para a ajuda na montagem dos 

personagens; 

4.5. ATENÇÃO: O participante irá receber no ato de sua inscrição uma ficha com o número de sua 

apresentação. Este número deve ser mantido em seu poder e apresentado ao responsável pela fila 30 

(trinta) minutos antes de sua apresentação. Mantenha seu canhoto devidamente guardado, pois a não 

apresentação do mesmo ocasionará na não participação do concurso. 

 

5. PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

5.1. O participante deverá apresentar sua roupa e acessórios para os juízes, subindo no palco e 

caminhando até a marcação, local onde deverá fazer uma breve pausa para ser avaliado. Fica a critério 

do participante fazer algum tipo de apresentação ou interpretação de seu personagem; 

5.2. O participante terá no mínimo 10 segundos e no máximo 50 segundos para realizar seu desfile; 

5.3. A bancada será composta por 03 juízes, escolhidos aleatoriamente, que darão nota aos quesitos – 

fidelidade ao personagem, criatividade e originalidade – sendo a menor nota 01 e a máxima 05; 

5.3.1. Fidelidade ao personagem: Será observada a semelhança entre o cosplay apresentado e seu 

personagem original, bem como o acabamento da roupa e acessórios e todos os demais detalhes que 

fazem parte da roupa original; 

5.3.2. Criatividade: Será avaliada a criatividade do cosplayer no uso do material escolhido para a 

confecção do personagem; 

5.3.3. Originalidade: Será avaliada também se o personagem escolhido é inusitado ou bastante comum 

e fácil de ser reproduzido; 

5.4. As somatórias, médias e notas finais serão feitas pela coordenação do concurso; 

5.5. Em caso de empate, caberá ao júri decidir quem será o vencedor; 
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6. RESULTADO 

6.1. Os ganhadores serão anunciados no palco do evento, pela organização do evento; 

6.2. Os prêmios são intransferíveis; 

6.3. Todos os resultados e notas serão considerados oficiais depois de divulgados pelo apresentador na 

premiação e pela coordenação nas redes sociais oficiais, fóruns e site oficial; 

6.4. Os casos omissos no regulamento serão analisados pela coordenação do Concurso, e a decisão será 

soberana e inquestionável; 

6.5 Todos os participantes serão julgados por um corpo de jurados, cujas notas serão consideradas 

plenas e inquestionáveis; 

 

7. PREMIAÇÃO 

Serão divulgados no palco as notas e classificação dos 03 (três) primeiros colocados, os quais receberão 

a seguinte premiação: 

 1º lugar: R$ 600,00  

 2º lugar: R$ 400,00  

 3º lugar: R$ 200,00 
 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. Este concurso tem caráter exclusivamente cultural, e não está sujeito a nenhuma modalidade de 

sorteio ou fator aleatório. A participação no concurso é gratuita e voluntária, não vinculada a qualquer 

tipo de desembolso por parte dos participantes ou premiados, ou à aquisição ou uso de qualquer bem, 

direito ou serviço, sendo dispensado de autorização, nos termos do artigo 3º, II, da Lei 5.768/71 e artigo 

30, do Decreto 70.951/72. 10.7; 

8.2. Ao participar deste campeonato, todos os participantes cedem ao evento o direito de utilização 

de sua imagem e estão incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada 

através de qualquer meio midiático e gráfico em qualquer meio de comunicação para usos informativos 

e promocionais relativos ao concurso, sem acarretar qualquer despesa aos organizadores e renunciando 

ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos aos meios de comunicação. 

 

 

 

Coordenação Exposição Bojogá 
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