
Edital de Concurso Cosplay – Tattoo Day

O Tattoo Day convida o público a participar do Concurso Cosplay, competição que irá 
acontecer durante o dia 11 de Janeiro de 2020, às 17:00h.

1. Inscrições:
1.1. As pré-inscrições podem ser realizadas via e-mail  (alaintnascimento@gmail.com) 
e deverão ser finalizadas presencialmente, no dia 11 de Janeiro de 2020, até às 
16:00h, dia do evento, no local do concurso.
1.2. Não haverá divisão de categorias.
1.3. O concurso permite apenas apresentações individuais.
1.4. O concurso tem o total de trinta (30) vagas.
1.5. Durante o evento haverá penalidades. O participante que não seguir as regras 
poderá perder pontos ou será desclassificado.
1.6. Não haverá concurso infantil.

2. Material:
2.1. O competidor deverá levar impresso 4 (quatro) cópias de imagens de referência 
exatamente iguais (não serão aceitos imagens de referência de outros cosplayers ou 
imagens feitas por fanfic). Os materiais devem ser entregues no ato da inscrição ao 
organizador do concurso. Não será aceita a entrega de material após o início do 
concurso. O não cumprimento desse item acarretará na desclassificação do competidor.
2.2. O evento não se responsabiliza por dano ou perda de material.
2.3. Serão aceitos cenários nas apresentações.

2.4. O Tattoo Day vai disponibilizar uma sala para que os participantes possam se 
trocar/ajustar seus figurinos durante o evento. É terminantemente proibida a troca de 
roupa nos bastidores ou fora da sala.
2.5. O evento não se responsabiliza pelo material levado, logo, não será permitido 
deixar o material na sala.
2.6. É proibido levar comida para dentro da sala de troca.

3. Apresentação:
3.1. O participante deve comparecer com 01 (uma) hora de antecedência, devidamente 
caracterizados, e preparados até o momento da competição.
3.2. Na hora da apresentação, o primeiro participante deverá estar preparado para o 
início esperando ao lado do palco. O participante seguinte ficará ao lado do palco se 
preparando para a próxima apresentação.
3.3. Não será permitida alteração na ordem de apresentação.
3.4. Não é permitido o uso de materiais contendo pólvora ou qualquer
substância inflamável, também é proibido o uso de materiais em pó, de
líquidos ou viscosos, que podem prejudicar a apresentação de outro participante. 
Proibido a utilização de objetos ou acessórios que possam colocar em risco a 
integridade física dos participantes, jurados, organizadores e do público, tais como: 
fogo, fogos de artifício, armas com fio de corte, armas de fogo, armas brancas, 
abrasivos, corrosivos, solventes, tintas, tóxicas, extintores e etc. Caso haja infração da 
regra, o participante será desclassificado da competição.
3.5. É vetada a participação de pessoas com histórico de problemas cardíacos ou 
problemas de saúde que possam ser agravados pelo esforço físico.
3.6. Cada competidor se apresentará com sua música própria, que deverá ser levada até 
1 (uma) hora antes do início do concurso para o responsável pelo mesmo. 
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3.7. Os jurados escolhidos julgarão as notas em intervalos de 01 ponto, não tendo nota 
mínima. A banca julgadora que escolherá os vencedores será formada por 4 jurados, 
escolhidos pela organização do concurso.
3.8. Os quesitos avaliados são:
- Fidelidade do traje: similaridade com os traços originais

- Performance: qualidade da interpretação, desenvoltura no palco.

3.9. Não é permitido arremessar nenhum de seus equipamentos, acessórios, ou qualquer 
outra coisa em direção aos jurados e público. Caso esta regra seja violada o participante 
será penalizado com decréscimo de 01 ponto na média final, podendo ser 
desclassificado também, conforme gravidade do ato.

3.10. Os competidores terão tempo máximo de 01:30 minutos e  mínimo(obrigatório) de
01:00 minuto para apresentação / performance em palco. Ao exceder esse tempo, terá 
redução no total de sua nota final em pelo menos 1 ponto. Tempo inferior a 01:00 
minuto terá redução na pontuação final.

4. Notas:
4.1. As notas consistirão em uma soma dos quesitos que resultará em 20 pontos.
Obs: as notas somadas dos 4 jurados determinará os 2 primeiros colocados
4.2. No caso de empate, o critério para desempate será a melhor desenvoltura/ 
interpretação em palco.

5. Premiações:
5.1. O resultado será divulgado em até 1 hora após o fim da competição.

5.2. O concurso terá premiaçao de apenas primeiro e segundo lugares.


