BASES CONCURS COSPLAY:
– Es podrà pujar a l'escenari en grup o de manera individual, s'escollirà una única
participació guanyadora.
– Els participants podran escollir entre desfilar per l'escenari mostrant el seu cosplay o fer
una petita actuació de màxim 3 minuts de durada.
– Els participants podran anar disfressats de personatges de manga, anime, videojocs,
d’integrants de grups de música asiàtica o qualsevol personatge de ficció que tingui
referència gràfica. Les modes urbanes o disfresses genèriques (lolita, visual, gal, decora,
kigurumi…) no seran considerats cosplay a efectes generals, tampoc estaran permesos els
cosplays de personatges inventats.
– Es podrà participar amb cosplays fets a mà o comprats. Es tindrà en compte i donarà una
millor puntuació si els vestits, els seus accessoris o complements, estan confeccionats i
fabricats artesanalment, o ben comprats i modificats de manera visible.
– Estarà prohibit l’ús d’elements perillosos per la integritat física de les persones com
petards i qualsevol projectil o element de foc, així com qualsevol material que pugui
embrutar l’escenari, com canons de confeti, esprais d’espuma, etc. Tampoc es podran pujar
líquids a l’escenari
– Segons el Reial decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda terminantment
prohibit que els participants en el concurs de cosplay duguin armes de foc o de metall, així
com altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin
induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. Només es permetran imitacions
d’armes en plàstic, cartró i altres materials que no revesteixin perillositat ni per als
concursants ni per al públic assistent.
– Es premiarà el millor cosplay. En la tria es tindran en compte els següents punts:
· Fidelitat al personatge
· Acabat del vestit
· Tria adequada de les teles i complements (perruques, armes, maquillatge…)
– La inscripció estarà limitada a 30 participants, tots ells es podran inscriure per Internet. Si
el dia de l’esdeveniment queden places, es podran inscriure participants fins 30 minuts

abans de l’inici del concurs. 5 participants més es podran inscriure com a reserva i entraran
en cas que fallin alguns dels participants inscrits anteriorment. Els participants inscrits per
Internet hauran de confirmar la seva assistència a l’estand d’informació, tindran temps fins
una hora abans del concurs.
– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i pseudònim.
· Edat
· Personatge de qui faran cosplay
· Sèrie (videojoc, grup de música…)
· Direcció e-mail.
· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.
– Les imatges preses durant el concurs podran ser utilitzades per l’Associació Juvenil
Irasshai sense cap mena de compensació econòmica als participants ni als fotògrafs.
– L’organització es reserva el dret a adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada
per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a
suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures
necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular
cap reclamació.
– La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases i una renúncia
expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com
a organitzadora del concurs dins del Mr. Game. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació
serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com.

