REGULAMENTO CONCURSO COSPLAY
OPEN MALL THE SQUARE – 21/04 A 27/05

O CONCURSO::
O intuito do evento é promover a cultura Cosplay incentivando a interação dos artistas com o
público em geral em um clima festivo e um ambiente diferenciado. O evento será realizado
nas praças e alamedas do Open Mall The Square e contará com o apoio da Revista Veja São
Paulo e Rádio Antena 1.
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO:
Participação competitiva
As inscrições estão sujeitas e limitadas ao número de vagas. A participação se dará em etapas
eliminatórias sempre com desfile no palco. Os jurados observarão os critérios de avaliação
para a seleção dos participantes que disputarão premiações.
A participação nesta modalidade será no formato de desfile individual. Cada interessado pode
se inscrever com diferentes personagens, desde que em diferentes etapas eliminatórias de
diferentes datas.
Participação não competitiva
Além dos cosplayers participantes do concurso competitivo, demais interessados estão
convidados para participar do evento de forma não competitiva, interagindo com o público
nas praças e alamedas do The Square e tendo a oportunidade de mostrar seu trabalho,
sempre respeitando as regras do evento, porém sem participar da disputa aos prêmios. Todos
cosplayers presentes em cada data do evento serão agraciados com 1 ingresso de cinema
IMAX, válido para o mês de abril e maio, para qualquer filme em cartaz ou sessão, sujeito
apenas a disponibilidade de lugares.
Participação não Competitiva Infantil com apresentação no palco
Crianças de até 12 (doze) anos caracterizadas poderão desfilar no palco de forma lúdica
mostrando seus personagens. Para participar nesta modalidade as crianças juntamente com
um responsável devem se inscrever no dia do evento no balcão da comissão organizadora. As
vagas nesta modalidade são limitadas a 20 (vinte) crianças por dia. Esta participação não será

competitiva e as crianças participantes não concorrerão a prêmios.
CALENDÁRIO
O Concurso de Cosplay do Open Mall The Square acontecerá aos sábados e domingos de
21/04/2018 à 27/05/2018 das 13h às 18h (com exceção do domingo dia 13/05, dia das mães).
O empreendimento é localizado na Rodovia Raposo Tavares Km 22,14 – Granja Vianna. As
participações não competitivas acontecerão todos os dias abaixo nos horários e períodos
determinados. A participação competitiva acontecerá nos mesmos dias, tendo o seguinte
calendário:
Desfiles Eliminatórios
ABCDEFGHIJ-

Sábado dia 21/04/18
Domingo dia 22/04/18
Sábado dia 28/04/18
Domingo dia 29/04/18
Sábado dia 5/05/18
Domingo dia 6/05/18
Sábado dia 12/05/18
Sábado dia 19/05/18
Domingo dia 20/05/18
Sábado dia 26/05/18

- 30 concorrentes
- 30 concorrentes
- 30 concorrentes
- 30 concorrentes
-30 concorrentes
-30 concorrentes
-30 concorrentes
-30 concorrentes
-30 concorrentes
-30 concorrentes

A cada eliminatória serão escolhidos os três melhores cosplayers que terão direito a participar
da final do dia 27/05/2018.
Grande Final
-Domingo dia 27/05/18
Participarão da grande final, os três melhores cosplayers escolhidos em cada etapa
eliminatória.
No caso de um participante na modalidade competitiva tenha participado com diferentes
personagens e seja selecionado em mais de uma etapa eliminatória, o mesmo deverá escolher
um único personagem para competir na grande final, descantando os demais. A vaga na final
da etapa eliminatória cujo personagem for descartado será aberta para o próximo colocado
desta etapa.
INSCRIÇÕES MODALIDADE COMPETITIVA
As inscrições são gratuitas e abertas a qualquer interessado. Devendo serem feitas

previamente. Com a inscrição o interessado concorda incondicionalmente com todas as regras
do presente regulamento.
Os interessados nesta modalidade para se inscrever deverão preencher formulário padrão de
inscrição disponível no site feiradapraca.com.br/cosplay e envia-lo com 3 fotos de corpo
inteiro do personagem, anexadas a ficha de inscrição.
Caso não enviado na inscrição, todos inscritos deverão trazer no dia de sua competição, sob
pena de desclassificação, três cópias da imagem de referencia de seu personagem que serão
utilizadas pelos jurados na construção de suas notas.
Os inscritos serão previamente avaliados pela comissão organizadora do evento que poderá
ou não a seu critério aprovar a inscrição de cada interessado. Serão selecionados para as
eliminatórias os participantes com melhor material enviado e melhor caracterização do
personagem.
A confirmação da inscrição será feita também por e-mail e definirá a critério da comissão
organizadora a data em que o interessado deverá participar da eliminatória. Caso o
interessado não tenha sua inscrição aprovada também será comunicado por e-mail.
As vagas estão limitadas a 30 (trinta) participantes por rodada eliminatória.
É vetada a participação na modalidade competitiva de membros da comissão organizadora e
de funcionários do Open Mall The Square.
HORÁRIOS OBRIGATÓRIOS PARA PARTICIPAÇÃO COMPETITIVA
Os participantes deverão se apresentar no balcão da comissão organizadora no Open Mall The
Square, rodovia Raposo Tavares km 22,14 até as 13h da data de sua eliminatória ou da final.
Caso o participante não se apresente no balcão da comissão organizadora até o horário
determinado será desclassificado e outro participante poderá ser inscrito em seu lugar.
Os participantes deverão estar trajados e devidamente caracterizados conforme seus
personagens até as 14h da data da eliminatória ou final, para início da interação com o
público. Poderão ser desclassificados pela comissão organizadora os cosplayers que não
estiverem caracterizados de acordo com as imagens enviadas juntamente com a ficha de
inscrição.

As apresentações ocorrerão no palco a partir das 15h, em ordem definida pela organização do
evento.
A divulgação dos resultados e entregas de prêmios ocorrerá as 17h da data da eliminatória ou
final. Os participantes deverão estar caracterizados até o momento do termino da premiação.
O não comparecimento pelo Cosplay inscrito nos horários acima implica em aplicação de
multa de cancelamento.
PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
O concurso cosplay, na modalidade Desfile ocorrerá conforme as orientações abaixo:
O participante, aqui, será julgado com base:
1- No seu projeto de cosplay apresentado;
2- No conhecimento do personagem;
3- E desenvolvimento no palco conforme regras abaixo.
Ao ser anunciado o participante deverá se dirigir até a marca no centro do palco, podendo
neste trajeto, caminhar e interpretar o personagem, na maneira de agir e andar, fazendo
gestos e poses referentes a ele, embora nada disto seja considerado para a formação da nota.
Estando no centro do palco, o participante começará a ser julgado, quando então deverá uma
pose de frente, duas de lado (mostrando os lados do corpo) e outra de costas para melhor
avaliação da roupa pelos jurados. Em seguida ainda no centro do palco o participante fará uma
pose característica do personagem e quando liberado pelos jurados irá para frente do palco
aonde responderá algumas questões destes.
Os participantes que estiverem ausentes na concentração quando forem chamados para subir
ao palco, poderão ser considerados desistentes.
Durante o desfile é terminantemente proibido sair do palco ou arremessar coisas dele. Sujeito
à desclassificação.
As notas serão dadas pelos jurados.
A banca do júri será composta por pelo menos 3 por pessoas com notório conhecimento da
arte e dos concursos cosplay, de moda, corte/costura, apresentações de palco e Interpretação.
As notas serão dadas dentro do intervalo de 1 a 10 pontos, podendo ter notas quebradas
(exemplo 7,5).
O corpo de jurados avaliará:
- se o projeto cosplay está fiel ao personagem original (detalhamento, acabamento, roupa,
acessórios, originalidade...), nível de dificuldade e a presença de palco do participante.

Quesitos do Juri: 1- Semelhança entre o projeto apresentado e a imagem de referencia
obrigatoriamente entregue, 2- Criatividade/Originalidade e dificuldade na confecção e 3Desenvolvimento no palco na realização das poses (frente, lados, costas e típica do
personagem). Critério de desempate: 1º Maior média no quesito 3, 2º Maior média do quesito
1.
Não será levada em conta a constituição física do participante, tom de pele, sexo biológico
nem nenhum tipo de recorte que não diga respeito exclusivamente à relação
cosplayer/cosplay.
Em caso de manutenção de empate, este será decidido a critério exclusivo do juri que, poderá
(se julgar necessário) chamar os cosplayers envolvidos para uma análise mais apurada ou até
uma entrevista onde o quanto do cosplay que foi realmente feito pelo participante.
As somatórias, médias e notas finais serão calculadas pela coordenação do concurso na
presença dos jurados e informadas na premiação realizada ao final de cada dia.
O evento é também voltado ao público infantil. Portanto o comportamento do participante
deverá ser compatível com este público. Qualquer tipo de atitude inadequada será
considerada na pontuação dos juízes, podendo inclusive ser motivo de desclassificação.
PREMIAÇÃO
Para todos os participantes das diferentes categorias
1 ingresso de cinema Imax para o Cineflix The Square válido para o mês de abril e maio para
qualquer filme em cartaz a em qualquer sessão sujeito somente a disponibilidade de lugares.
Para todos os participantes categoria competitiva
Além dos ingressos de cinema, troféus para os 3 primeiros colocados de cada etapa
eliminatória e medalhas de participação para os demais.
Para os vencedores da grande final categoria competitiva:
1º lugar – R$10.000,00 (dez mil reais)
2º lugar – 1 (um) playstation 4 mais R$1.000,00 (hum mil reais)
3º lugar – 1 (um) Playstation 4
NORMAS DE CONDUTA
Não serão tolerados comportamentos antidesportivos, gozações, comemorações exageradas,
palavrões e/ou quaisquer tipos de provocações entre os participantes e com o público, seja
durante o evento seja na internet.

Na ocorrência desses fatos, o participante será advertido.
No caso de reincidência, o participante será notificado por escrito, desclassificado do torneio,
além das medidas legais cabíveis.
A coordenação poderá anular a inscrição de participantes que cometerem as infrações de
discriminação por raça, sexo, orientação sexual, etc. Tais pontos também serão considerados
pelos juízes como critério para a desclassificação do participante.
É terminantemente proibido o porte de explosivos, armas de fogo reais (mesmo
descarregadas), armas brancas com fio e/ou objetos que representem perigo aos presentes no
evento. Qualquer eventual questionamento neste sentido deverá ser dirigido à organização do
evento, que fará a validação ou não.
DESCLASSIFICAÇÃO
A organização do evento poderá desclassificar quaisquer participantes por conduta
inadequada junto ao publico infantil e ao evento. Os participantes deverão zelar pela imagem
de seus personagens, não trafegando pelo empreendimento parcialmente caracterizados ou
tendo atitudes em desacordo com eles. Tais atos também podem ocasionar desclassificação
dos participantes.
DISPOSIÇÕES GERAIS
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;.
Ao inscrever-se, o participante declara ter ciência e concordar com todas as normas presentes
neste regulamento e também se obriga a trazer ou enviar imagens de referência.
Ao participar deste evento, todos os participantes cedem gratuitamente ao evento o direito de
utilização de sua imagem aceitando e concordando incondicionalmente em ter sua imagem
divulgada através de qualquer meio midiático, gráfico ou vídeo, em qualquer meio de
comunicação para usos informativos e promocionais relativos ao evento e ao Open Mall The
Square.

Cada participante é o responsável, caso necessário, pelo eventual licenciamento de sua
fantasia/caracterização junto aos detentores de quaisquer direitos de imagem ou intelectuais
sobre as mesmas, isentando desta forma o evento e o Open Mall The Square destas
obrigações.
Os casos omissos no regulamento serão analisados pela coordenação do evento e a decisão
será soberana e inquestionável.

