
REGULAMENTO
CONCURSO DE COSPLAY



1.  ÂMBITO E PARTICIPAÇÃO

a. O concurso de cosplay é uma atividade da COSPLAY UNIVERSITY, inse-
rida no ISMAI LEGENDS’18 by OMEN, realizado nas instalações do Campus 
Académico - Maiêutica  no dia 7 de julho.

b. O concurso consistirá num pre-judging em backstage e atuação no 
evento.

c. A data limite de inscrição é dia 3 de julho.

REGULAMENTO DO CONCURSO DE COSPLAY

2. TEMAS, CATEGORIAS E NÚMERO DE PARTICIPANTES 

a. Os participantes podem realizar a performance com cosplays represen-
tando personagens de anime, manga, comics, jogos de vídeo, filmes, séries 
de televisão ou banda desenhada. 

b. Os cosplays têm de ter uma referência oficial, portanto, criações originais 
ou fanart não são permitidos no concurso. 

c. Cada fato será submetido a validação por parte da organização.

d. Se a fonte principal do Cosplay for uma figura, esta deverá ser uma figura 
original.

e. Os concorrentes podem apenas participar a solo.

f. O Concurso está aberto a qualquer público, de qualquer idade e sensibi-
lidade, portanto os fatos dos participantes devem ter em conta um público 
diversificado.

3. PARTICIPAÇÃO

a. Podem participar no concurso todos os interessados de nacionalidade 
portuguesa 

b. com mais de 14 anos de idade.

c. Caso o participante seja menor de idade precisam preencher a decla-
ração de menores e enviá-la em conjunto com a restante informação 
necessária.



4. CONCURSO

a. O concurso consistirá num desfile pelo palco principal, estilo runway. 

b. Existe também a possibilidade de realizar skit caso o cosplayer prefira. 

c. O cosplayer deve aproveitar o momento de atuação para mostrar 
todos os detalhes possíveis e representar a personagem em cada um dos 
movimentos.

d. O desfile terá um máximo permitido de 1 minuto por cosplayer, caso este 
tempo seja excedido, penalizações serão aplicadas.

e. Caso o cosplayer decida realizar skit, este não poderá exceder 1 minuto 
e 20 segundos, sendo aplicada também penalização caso o tempo seja 
excedido.

f. Não são permitidos o uso de confettis ou outros materiais semelhantes, 
inflamáveis, líquidos, etc. que resultem na alteração do estado original do 
palco. Confirmar com a organização no caso de dúvida.

g. A competição será realizada no palco principal, sendo necessário a subida 
de escadas para o seu acesso.

h. Será realizado um pre-judging antes do começo do desfile, onde os júris 
irão falar com cada um dos concorrentes e analisar os fatos de perto. Para 
esta tarefa serão dispensados, no máximo, 5 minutos por cosplayer. (Alguns 
elementos do júri são estrangeiros por isso recomenda-se que se saiba um 
mínimo de inglês ou espanhol, no entanto um dos é português e poderá 
fazer a tradução caso necessário).

d. Os participantes terão de fornecer todas informações necessárias no 
momento da inscrição por email. A falta das mesmas resultará numa inscri-
ção inválida.

a. A inscrição é realizada por email para o admin.legends@ismai.pt  até dia 
3 de julho às 23h00 min (GMT +0). 

b. Após o fecho das inscrições, será enviado um email por parte da organiza-
ção com a confirmação da inscrição e respetivos horários do evento.

c. No email da inscrição, os participantes deverão colocar como título 
“Inscrição Concurso Cosplay ISMAI Legends” e incluir o vosso nome, idade, 
localidade, nome da personagem e origem, assim como imagens de refe-

5. INSCRIÇÃO E ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS



rência em anexo. Devem também incluir se irão realizar desfile ou skit.

d. Caso o cosplayer decida realizar skit, terá de acrescentar no email o mp3 
do som de fundo que quer utilizar (apenas serão suportados os ficheiros de 
áudio para este concurso).

e. Em anexo deverão ser também adicionadas pelo menos 3 imagens de 
referência das personagens com boa qualidade.

a. Cosplay: 

a.1 Semelhança com o original 

a.2 Finalização nível de detalhe 

a.3 Complexidade e técnicas utilizadas 

b. Atuação: 

b.1 Performance (presença em palco e postura)

b.2 Criatividade e entretenimento

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

a. Para além dos prémios de Primeiro e Segundo lugar, existe ainda um pré-
mio de menção honrosa.

a.1 Primeiro prémio: Vale de 100€ 

a.2 Segundo prémio: Vale de 50€ 

a.3 Menção honrosa: Prémio surpresa (Goodies bag) no valor de 25€

b. Os vales apenas poderão ser utilizados nas lojas patrocinadoras do con-
curso (brevemente anunciadas no facebook oficial do ISMAI LEGENDS ).

c. Garantimos que as lojas são relacionadas com cosplay e a cultura pop 
japonesa, sendo os prémios uma mais valia para os cosplayers adquirirem 
materiais ou mesmo merchandise de séries.

7. PRÉMIOS



a. O Júri oficial é definido pela organização do ISMAI Legends e constituído 
pelos cosplayers convidados do evento, sendo assegurado o cumprimento 
deste regulamento.

a. Cada participante deve competir com o Cosplay que indicou na sua 
inscrição.

b. Qualquer Cosplay apresentado pelos participantes deve ser confecionado 
maioritariamente à mão. 

c. Cada participante deve ter feito pelo menos 80% do seu cosplay sozinho. 

d. A ajuda de terceiros é permitida desde que a maioria do trabalho seja 
realizado pelos participantes. 

e. Qualquer roupa comprada ou encomendada será recusada durante o 
pre-judging, pequenos acessórios e peruca/sapatos podem ser comprados.

f. Qualquer parte do Cosplay que não tinha sido feita pelo participante terá 
de ser declarada previamente.

a. A organização pode desqualificar um participante caso: 

a.1 Não cumpra com um dos artigos deste regulamento.

a.2 Não cumpra as instruções dos organizadores da prova.

a.3 Não serão tolerados atos de vandalismo, roubo, agressão (física 
ou verbal), comportamento ofensivo ou qualquer outra ofensa 
durante o evento.

a. Ao concordar com as regras, os participantes permitem que todas as fotos 
ou vídeos realizados durante o evento sejam usados para meios de comuni-
cação ou promoção deste concurso sem qualquer compensação financeira.

b. A organização compromete-se que as imagens estão de acordo com a 
ética e a lei. Toda a imagem que degrada um indivíduo, ou violência é estri-
tamente proibida.

8. JÚRI 

9. RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

10. DESQUALIFICAÇÃO 

11. DIREITOS DE IMAGEM 



Última actualização: 27 de junho 2018

a. Todos os participantes têm de seguir as regras mencionadas neste 
regulamento.

b. A organização reserva-se do direito de, em qualquer altura, introduzir 
alterações e aditamentos a este regulamento, sem necessidade de prévia 
comunicação aos participantes.

c. A não leitura ou desconhecimento de qualquer regra presente neste 
regulamento não serve de justificação para nenhuma infração.

12. GERAL


