I.

Zasady ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest Cech Fantastyki „SkierCon”.
2. Konkurs odbędzie się w dniu 28 lipca 2018 roku o godz. 20:00 podczas Gali konwentu
fantastyki SkierCon 2018.
3. W konkursie Cosplay udział może wziąć każdy uczestnik konwentu Skiercon 2018, który
samodzielnie uszył/stworzył swój strój.
4. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 28 lipca 2018 roku kończą 15
lat. Uczestnicy niepełnoletni, aby wziąć udział w konkursie muszą mieć ze sobą podpisaną
przez rodzica lub opiekuna zgodę na wzięcie udziału w konkursie.
5. Uczestnik konkursu może wcielać się w postaci z mang, anime, filmów, komiksów, gier
konsolowych czy komputerowych etc.
6. Preselekcji zgłoszeń dokona organizator. Każdy uczestnik, którego zgłoszenie do konkursu
zostanie przyjęte, jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej uprawniającej do wstępu na konwent.
7. Organizatorzy konwentu nie mogą brać udziału w konkursie.
8. Konkurs będzie oceniany w następujących kategoriach:


Najlepszy Cosplay



Najlepszy Występ



Najlepiej oddana postać

9. Stroje oceniane są przez Jury, które w drodze głosowania wyłoni zwycięzców.

II.

Etapy konkursu.

ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie skiercon.pl.
2. Zgłoszenia odbywać się będą w terminie od 28 maja do 27 lipca 2018 roku do godz. 20:00.
3. W konkursie mogą brać udział tylko stroje, które dotychczas nie były nagradzane w innym
konkursie cosplay. Można natomiast wystartować ze strojem, który był wcześniej używany, lecz
nie był laureatem konkursu.
4. Wszelkie pliki dźwiękowe, prezentacje, które mają pojawić się w tle podczas występu
scenicznego należy dostarczyć na nośniku na próbę.
5. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek uczestniczyć w próbie, która odbędzie się w dniu
konkursu o godzinie 17:00.
RUNDA JURY
6. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek uczestniczyć w rundzie jury, która odbędzie się w
dniu konkursu o godzinie 19:00. Niestawienie się będzie skutkowało dyskwalifikacją.
7. Uczestnicy powinni stawić się na rundzie jury w strojach, w celu ocenienia jakości ich
wykonania przez Jury. Nie jest wymagana całkowita charakteryzacja.
WYSTĘP SCENICZNY
8. Uczestnictwo w występie scenicznym jest obowiązkowe. Nie stawienie się będzie skutkowało
dyskwalifikacją.

9. Występ sceniczny będzie miał miejsce w trakcie Gali SkierCon 2018, która odbędzie się 28 lipca
o godz. 20:00.
10. Każda prezentacja powinna trwać od 0:30 do 2:00 minut i posiadać dostarczony na próbę
podkład muzyczny.
11. Gdyby podczas prezentacji wystąpiły problemy, które spowodują przedłużenie występu
Uczestnik ma prawo do powtórzenia prezentacji i nie zostanie uwzględniony czas, w którym
niemożliwy był prawidłowy przebieg występu.
12. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub
naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi
dyskwalifikacją.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika konkursu.

III.

Przyznawanie nagród

1. W drodze głosowania Jury wybierze:


Pierwsze miejsce (plus możliwe wyróżnienie) w kategorii Najlepszy Cosplay;



Pierwsze miejsce (plus możliwe wyróżnienie) w kategorii Najlepszy występ;



Pierwsze miejsce (plus możliwe wyróżnienie) kategorii wiernego oddania postaci.

2. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość
pieniężną.
3. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4. W konkursie na Najlepszy Cosplay oceniane będzie:


Zgodność z oryginałem;



Podobieństwo do postaci;



Jakość wykonania stroju;



Prezentacja sceniczna.

5. W kategorii Najlepsza Prezentacja oceniany będzie jedynie występ sceniczny.
6. Zwycięzcy oraz uczestnicy, którzy zdobyli wyróżnienia, otrzymają walutę konwentową.
Przekazanie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.

IV.

Postanowienia końcowe

1. Decyzje Jury oraz organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w konkursie na konwencie
Skiercon 2018 jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz
całkowitą jego akceptacją.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym
regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej
aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod
adresem skiercon.pl

