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BASES PER AL CONCURS DE COSPLAY
EN PARELLA/GRUP GIROCÒMIC 2019
El concurs consistirà d’una exhibició en parella o en grup de màxim de 5 components, preparada i coordinada
del cosplay. Es requeriran diferents condicions per poder presentar-se al concurs de cosplay del Girocómic
2019 el diumenge dia 13 d’octubre.
1. Els cosplays han de ser íntegres i fets per vosaltres, ni comprats ni encarregats.
2. S’hauran de presentar 3 fotos per personatge de diferents angles del disseny original dels cosplays amb els
que us presenteu.
3. Si sou menors d’edat, o, si no un dels participants, serà necessària l’autorització d’un tutor legal.
4. IMPORTANT: El concurs de cosplay en parella/grup constarà d’una actuació planejada, com una petita
interpretació d’una escena. La durada podrà ser de 1minut a 2minuts.
Elements a l’escenari:
Audio (Pista musical .mp3), Llums, Màquina de fum, Pantalla de projecció per imatge o vídeo (format .mp4)
(Es prega que si s’usa tant pista d’àudio com a projecció de vídeo, aquests estiguin junts en un .mp4, per evitar
possibles problemes com un àudio no sincronitzat amb el vídeo), Atrezzo (opcional)
5. Si decidiu participar tant en passarel·la com en el concurs (cosa que us animem a fer!) No podreu presentarvos amb els mateixos cosplays en tots dos. Haureu escollir quin és el més adequat per a cada situació.
6. El concurs consta de dues parts:
a. 16: 00h a 17:00: Es revisaran els cosplays per part del jurat, prepararem la pista musical
(En .mp3) i el suport d’imatge o vídeo de fons (en .mp4) (Si teniu àudio i vídeo, tenedlos en un mateix .mp4 si
pot ser) Es prepararà tot en ordre de participació.
b. 17: 00h a 19: 00h: Començarà el concurs, trucant a les parelles concursants després que tots els
participants del concurs INDIVIDUAL hagin fet la seva actuació. Es diran els participants pels seus noms /
noms artístics, cosplays i franquícia de procedència de la parella de personatges.
Al seu senyal, començarà la pista / vídeo / tots dos i es procedirà a l’actuació.
En acabar, el jurada preguntarà sobre la realització dels cosplays, l’actuació, etc.
7. Caldrà portar el resguard de la inscripció que acabes de realitzar, per saber qui ets i que cosplay portes, a
més de poder accedir a l’esdeveniment sense necessitat de pagar a l’entrada tan sols presentant el resguard
que acrediti la teva participació en el concurs de cosplay.
8. Premis: S’estableixen tres premis valorats en 200€ (IVA inclòs), per al guanyador, 100€ (IVA inclòs) per al
segon classificat i 50€ (IVA inclòs) per al tercer classificat.
9. Jurat i selecció del guanyador. La proposta de selecció del cosplayer guanyador serà realitzada per una
comissió de valoració, composta per un jurat qualificat i experimentat. La decisió del jurat es farà pública una
vegada finalitzat el concurs. Es imprescindible estar present a l’entrega de premis per a recollir-lo. Les decisions
del jurat seran inapel·lables. Els concursants pel simple fet de participar en aquest concurs, renuncien
expressament a l’exercici de tot tipus de reclamacions contra les resolucions d’aquest.
10. Es valoraran els següents aspectes a l’hora de valorar tant el cosplay com l’actuació:
a) Qualitat del cosplay (confecció, materials,... )
b) Actuació dalt de l’escenari
c) Similitud i coherència amb el personatge
d) Caracterització

