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CONCURSO COSPLAY E SEU LIVRO - REGULAMENTO 

1.1 O “COSPLAY E SEU LIVRO” é um concurso de cosplay baseado no envio de 

fotos para analise e seleção pelo júri. “Cosplay” é uma abreviação de “costume & play” 

e consiste no ato de se fantasiar e interpretar um personagem de um filme, série, 

desenhos animados, histórias em quadrinhos, games e tudo o mais que envolva a cultura 

pop/geek. O cosplay pode ser feito por diversão, competição ou até mesmo para fins 

profissionais (como participação em eventos para promoções de games, filmes etc.). 

Sendo o praticante denominado cosplayer. 

 

1.2 O cosplay (fantasia) devem ser, obrigatoriamente, baseadas em personagens de 

histórias em quadrinhos, desenhos animados, games, séries e filmes de qualquer etnia. 

Valendo se apropriar das características dos personagens para fazer a pose da foto. 

 

ETAPA DE INSCRIÇÃO:  

2.1 A participação neste Concurso será aberta a qualquer interessado, pessoa física, com 

idade igual ou superior a 5 (cinco) anos completos no ato do preenchimento do cadastro 

de participação no período compreendido entre as 9h do dia 25/05/20 e as 23h59min do 

dia 03/06/20 (horário oficial de Brasília). 

 

2.2 Os interessados deverão acessar o formulário 

https://forms.gle/GKG8fTyxSeQrjpwa6 ou enviá-las para o e-mail 

rsramos@sescpe.com.br no período de participação para o preenchimento do cadastro 

de participação com todas as informações assim requeridas: 

 

a) nome completo;  

b)nome como quer ser chamado;  

c)redes sociais;  

d) telefone de contato, incluindo DDD;  

e) foto com o seu livro; 

f) categoria: Infantil, Individual ou grupo. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO: 

3.1 Performance na foto: Interpretação, qualidade, impacto da apresentação.  

3.2 Cosplay: O acabamento da fantasia será avaliado, bem como se a fantasia é 

manufaturado e/ou customizado, a riqueza de acessórios e detalhes.  

3.3 Inventividade: O conjunto da obra, fidelidade, originalidade e criatividade. 

3.4 O concurso não se responsabiliza pelo material, cadastro e demais ações envolvendo 

o participante, nem pelo conteúdo das obras fotográficas apresentadas, seja perante o 

participante ou qualquer terceiro, ainda que contenham qualquer tipo de imagem ou 

texto ilegal, antiético ou abusivo, ou violem patente, marca ou outros direitos de 

propriedade intelectual de terceiros. 

https://www.youtube.com/redirect?v=DN5Y1lnHNIE&redir_token=Nw6LPsC4Z1J0Di9J7HXV-TfpZMR8MTU5MDUzMTk5NkAxNTkwNDQ1NTk2&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FGKG8fTyxSeQrjpwa6
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RESULTADOS 

 

4.1 Após o envio das informações, todas as inscrições serão analisadas para uma 

averiguação prévia quanto ao preenchimento das condições de participação, sendo que 

aquelas inscrições que não preencherem todas as condições requeridas neste 

Regulamento serão imediatamente desconsideradas para fins de participação neste 

concurso. 

 

4.2 Ao realizarem o julgamento dos materiais inscritos e a atribuição de pontos em 

conformidade com os critérios de avaliação definidos no deste Regulamento.  

 

4.3 Os participantes, ao ingressarem neste concurso, estão cientes e aceitam 

integralmente as condições de participação ora estabelecidas, renunciando, desde já, a 

qualquer questionamento quanto aos critérios de moderação, classificação, sanção e 

pontuação adotadas pela comissão julgadora, cuja decisão prevalecerá de forma 

soberana. 

 

DIVULGAÇÃO RESULTADOS 

 

8.1 Os nomes dos finalistas deste Concurso serão publicados nas redes do Sesc no dia 

06/06 no horário das 9h. 

  

 

 

 


