REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO
1. INTRODUÇÃO
• O evento será realizado no dia 18 de novembro de 2018 a partir das 12h30 (horário de Brasília), e é aberto para pessoas com idade superior a 06 (seis) anos e de todas as origens e estilos.
• É terminantemente proibida a entrada de: Bebida alcoólica, explosivos, arma de fogo (mesmo
descarregadas), armas brancas com ﬁo ou objetos que representem perigo aos presentes no
evento. O porte deste tipo de objeto dará à coordenação do evento a autoridade de barrar o
visitante na entrada e recolher o mesmo ao guarda-volumes, tendo o visitante o direito de
retirá-lo no ﬁnal do evento.
• Ofensas, palavrões, beijos explícitos, apelo sexual e apologia a qualquer tipo de droga ou racismo
não serão aceitos. Também está proibida a entrada de qualquer adereço de estilo Black bloc.
2. APRESENTAÇÃO/ENCENAÇÃO
• Será assistida por pessoas de todas as idades, de crianças a adultos. Por isso, é exigido do
participante bom senso durante a criação e encenação de sua apresentação.
• Os juízes observarão atentamente as apresentações e mediante ao exibido, será dado a
pontuação levando em consideração os itens que foram colocados neste regulamento.
• É proibido o uso ou distribuição de qualquer banner, ﬂyer ou faixa durante a apresentação
divulgando algum site ou empresa sem autorização prévia da coordenação. Se ocorrer, isso será
motivo para DESCLASSIFICAÇÃO.
• O manuseio de material líquido, viscoso ou pó está proibido. Se sujar/molhar o palco e/ou
daniﬁcar equipamentos do evento, o participante será DESCLASSIFICADO e irá arcar com os
custos de reparo.
• Fica proibido o uso de materiais corrosivos, inﬂamáveis ou tóxicos.
• Não será permitido a utilização de papel picado, talco, confetes, gelo seco e qualquer outro
efeito especial.
3. A INSCRIÇÃO
• Os interessados em participar da apresentação Cosplay e Kpopers deverão no dia do evento

procurar o responsável da comissão organizadora e colocar seu nome na lista de apresentações.
• Só serão válidas inscrições conﬁrmadas pelo próprio participante. Conﬁrmações feitas por
terceiros não serão aceitas.
• A ordem de apresentação é de responsabilidade da organização. A conﬁrmação das inscrições
iniciará pontualmente às 13h e seu enceramento, 30 (trinta) minutos antes da apresentação.
• Os cosplayers/ Kpopers devem se reunir 10 (dez) minutos antes da apresentação ao lado ou
atrás do palco. Os participantes serão organizados em ﬁla e deverão manter-se nela até o
momento de sua apresentação.
• Não existe um limite de inscritos para a apresentação. O objetivo do Evento é o fortalecimento, visibilidade e integração da cultura Geek em Anápolis.
• O participante que não estiver presente no momento de sua apresentação será imediatamente DESCLASSIFICADO, não podendo apresentar em nenhum outro momento do festival.
4. ÁUDIO E TRILHA SONORA:
• O participante do desﬁle cosplay/batalha kpoper poderá utilizar um pendrive de áudio para a
sua apresentação e deverá entregar no ato da conﬁrmação de inscrição. (Pedimos que ele seja
entregue com o nome do participante para identiﬁcação). O cosplayer / kpoper deve testá-lo
com antecedência. Caso o participante não entregue o pendrive, não será aceito posteriormente, podendo apenas se apresentar com microfone.
• A organização não se responsabiliza pelo teste dos pendrives.
• Não há limitações quanto à trilha sonora da apresentação, desde que seja condizente com a
situação representada e não desrespeite as regras do item 2.
• Não são válidos materiais e equipamentos adicionais como: projetor, máquina de fumaça
e/ou espuma, telão, extintor de incêndio de qualquer espécie, entre outros.
• O evento não disponibilizará tomada ou qualquer instalação elétrica auxiliar no palco.
5. JULGAMENTO
• As notas serão dadas pelos juízes e a média entre eles será a nota ﬁnal. A banca será composta
por 4 (quatro) juízes. Cada juiz dará uma nota de 1 (UM) a 10 (DEZ). Os critérios de avaliação dos

juízes, para cada categoria, são: Vestimenta, desempenho, postura e comportamento.
• Em caso de empate nas notas ﬁnais, caberá ao júri e a coordenação do cosplay/kpoper decidir
o desempate, podendo optar inclusive pelo júri popular.
• Os juízes e apresentadores do concurso de Cosplay/kpoper são escolhidos e aprovados pela
Comissão Organizadora do Sesc Anápolis, proibindo a participação de membros de outros
grupos para evitar favoritismo.
• Serão premiados, simbolicamente, os cosplayers/kpopers que obtiverem a melhor colocação
nos quesitos aqui impostos.
• Os participantes concordam, desde já, em ceder, em caráter irrevogável e irretratável, seus
dados, imagens, nomes, som de voz, bem como os conteúdos cedidos na resposta enviada para
ﬁns de divulgação deste festival, sem qualquer ônus ao evento SESC GEEK, e ao SESC , para
utilização em toda e qualquer mídia (foto, áudio, vídeo, impresso, meios digitais, internet,
celular, jornais e revistas, cartazes, folhetos, ﬁlmes, spots, peças publicitárias e e-mail), mas não
se limitando a essas, pelo prazo de 20 (vinte) anos contados da data de término do evento, em
todo o território nacional.
• Caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a Coordenação do evento pelo telefone ou
pessoalmente na Unidade do Sesc Anápolis com o departamento de Recreação.

Atenciosamente,
Recreação Sesc Anápolis
(62) 3902-6901 / 6945 / 6949

