REGULAMENTO
Capitulo 1 – O CONCURSO
Art 1º. Podem participar: qualquer pessoa, não importando sexo, idade, raça, origem, cidade e estado.
§1º. Cosplays de personagens fictícios de quaisquer origens ao qual o público tenha acesso (animes, mangás, HQ’s,
games, filmes, etc); Personagens reais (celebridades) que utilizem algum traje conhecido; Gijinkas (cosplays
humanos de personagens animalescos como pokemon, digimon, etc); Furry (fantasias de personagens
animalescos ficcionais que apresentam características antropomórficas, apresentando personalidade e
características humanas); Personagens Originais, que foram criados por fãs ou concebidos da imaginação e
Genderbends (cosplay do sexo oposto do sexo original do personagem);
§2º. Cosplayers de mídia adulta, desde que estes não estejam trajando roupas incompatíveis com a ocasião, pois o
evento é de classificação livre, destinado a todos os públicos de todas as faixas etárias.
Art 2º. O concurso tem 2 categorias: Desfile e Apresentação.
§1º. A categoria Desfile é composta das subcategorias: Livre, Tradicional, Mirim e Original Character.
i. A categoria Desfile não terá qualquer tipo de avaliação, portanto, não haverá vencedores nem premiação.
§2º. 1.2.2. A categoria Apresentação é composta das sub categorias: Tradicional e Livre.
Art 3º. Não haverá nenhum custo para a participação.
Capitulo 2 – DA PREMIAÇÃO
Art 4º. Apenas a categoria Apresentação terá premiação.
Art 5º. A divulgação e premiação dos vencedores ocorrerá logo após encerrado o concurso, na área do MMCR onde
está sendo realizado.
Art 6º. As pessoas vencedoras em cada categoria serão premiadas da seguinte forma:
• 1° Lugar: Troféu e um brinde surpresa.
• 2° Lugar: Medalha e um brinde surpresa.
• 3° Lugar: brinde surpresa.
Capitulo 3 – DAS DATAS
•
•
•
•

Inscrições e apresentação: Das 13h30 às 15h00 do dia 21/11/2021;
Local: Área de Eventos 1 do MMCR (ao lado da Adega Tanino);
Concurso: A partir das 15h00 do dia 28/11/2021 Área de Eventos 1 do MMCR (ao lado da Adega Tanino);
Divulgação dos resultados/premiação: Após a finalização do concurso, dia 28/11/2021.

Capitulo 9 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art 7º. O participante do I Concurso de Cosplay do MMCR a partir da inscrição no concurso autoriza o uso de suas
fotos, seu nome e sua imagem, na Internet, Intranet, vídeos, folders, fotos, apresentações, cartazes, jornais, entre
outros meios de comunicação, inclusive como forma de propaganda e divulgação do evento, sem qualquer ônus
para a URBS e Mercado Municipal Capão Raso.
Art 8º. Cada participante é responsável por estar no local de inscrição e concurso.
Art 9º. Todo participante deste concurso declara, com o ato de sua inscrição, conhecer e concordar plenamente com
este Regulamento.
Art 10º. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Julgadora.
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