Concurso de Cosplay Mangá Sushi House 2020:
Regulamento
Âmbito e Participação
O Concurso de Cosplay do Mangá Sushi House é um concurso de cosplay de carácter informal
no qual será considerada a performance em palco, o fato e a semelhança ao original.
O concurso é aberto a todos os jovens a partir dos 18 anos de idade;
O concurso irá realizar-se durante o evento de Inauguração da Sala Luís Figueiredo (15:00 –
18:00), dia 14 de Março, às 16:00
Inscrição
A data limite de inscrição é dia 9 de Março 2019;
A inscrição só é considerada válida caso toda a informação tenha sido devidamente enviada;
A não confirmação da inscrição invalida a participação;
Serão admitidos a concurso os primeiros 15 cosplayers inscritos e participarão
individualmente;
Só serão aceites inscrições com todas as informações preenchidas corretamente e de forma
completa.
As inscrições deverão seguir por e-mail para info@mangasushihouse com:
•
•
•
•
•
•

Nome do Cosplayer;
Nome artístico do Cosplayer;
Redes Sociais do Cosplayer;
Contacto telefónico;
Identificação do cosplay a concurso e respetiva imagem de referência;
Declaração no e-mail de leitura e concordância com o presente regulamento.

Cosplay
Serão admitidos Cosplays de qualquer personagem de animação ou ilustração (ex. Anime,
Manga, Videojogos) de origem japonesa com fidelidade à imagem de referência enviada na
inscrição;
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Actuação / Skit
O skit deverá ter uma duração máxima de 2 minutos por cosplayer;
Os participantes não podem preparar a zona de atuação com acessórios, devido às restrições
de espaço do restaurante;
O cosplayer pode inserir uma música de acompanhamento no sistema de som do restaurante,
antes da atuação;
O cosplayer será chamado pelo seu nome artístico e pela ordem de inscrição;
O cosplayer deverá percorrer o Mangá Sushi House, incluindo esplanada e finalizar junto ao
júri;
Os adereços a utilizar não deverão exceder uma dimensão de 1,5m e deverão ser utilizados
sem colocar em perigo pessoas ou objectos. Caso o júri entenda, não poderão ser utilizados.
Caso, devido a afluxo de público não haja condições de espaço para o skit o júri poderá
determinar a mudança de localização ou a anulação do mesmo e avaliar o cosplayer pela sua
presença durante o evento.
Avaliação, Júri e Resultados
O júri será constituído por Luís Figueiredo, Sara Gomes (aka Arya Urubunny) e um elemento do
Mangá Sushi House.
O Júri irá avaliar e pontuar 3 aspetos do Cosplay, atribuindo a pontuação:
•
•
•

Performance (interpretação);
Fato e Caracterização (detalhe, acessórios caso existam, pinturas, faciais);
Semelhança ao original (semelhança entre o fato apresentado e a imagem de
referência);

O Júri poderá pedir uma nova apresentação dos Cosplayers em palco em caso de dúvida ou
empate;
A avaliação dos participantes será feita de 1 a 10 em cada um dos itens a considerar;
A avaliação global determina o vencedor do concurso de Cosplay do Mangá Sushi House;
Em caso de empate será considerado vencedor 1º o cosplayer cuja personagem esteja
presente no mural ou obras do Mangá Sushi House, 2º o cosplayer que tenha o valor mais alto
de classificação na sua performance;
Caso o empate persista, o júri decidirá sendo a decisão final soberana.
Prémios
Serão atribuídos 2 prémos:
O prémio de 1º lugar é constituído por 50,00€ em numerário e uma refeição para 2 no Mangá
Sushi House até 50€
O prémio de 2º lugar é constituído por uma refeição para 2 no Mangá Sushi House até 50€
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Requisitos
Os participantes devem chegar ao evento antes do início da competição, sendo indicadas salas
onde poderão vestir-se;
Os resultados serão divulgados após o final da competição;
Todos os concorrentes deverão cooperar com a organização de uma forma positiva, seguindo
as suas indicações e recordando que é um concurso informal onde o principal objetivo é a
divulgação do Mangá Sushi House e da sua ligação ao cosplay e arte manga e anime.
Segurança
Não é permitida a utilização de líquidos ou materiais, assim como acessórios ou objetos que
possam colocar em risco a integridade física das pessoas presentes;
A organização não se responsabiliza por eventuais acidentes que tenham lugar durante as
atuações dos participantes.
Desistência
As desistências deverão ser comunicadas à organização com uma antecedência de 48 horas.
Direitos de Imagem
Com a participação no concurso de Cosplay de Grupo todos os participantes cedem, a título
gratuito, a exposição, reprodução ou divulgação livre da sua imagem ao Mangá Sushi House.
Condições de Participação
Situações não contempladas deverão ser remetidas para o info@mangasushihouse.pt
O Mangá Sushi House reserva-se todo o direito de alterar o presente regulamento sem aviso
prévio.
A participação no concurso implica a leitura, aceitação e concordância do presente
regulamento.
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