
REGULAMIN KONKURSU COSPLAY 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Porozmawiajmy O Popkulturze – Ale Raczej 

Taktowanie „POP-ART” (zwane dalej "organizatorem"). 

2. Koordynatorem konkursu jest Agata Tomaszewska. 

3. Konkurs odbywa się podczas BETON. Szczecińskie spotkania z popkulturą 18.11.2017r. 

(zwanego dalej "BETONem"). 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie kostiumu i zaprezentowanie go w trakcie 

konkursu oraz przed jurorami w trakcie oceny indywidualnej. 

 

II Warunki uczestnictwa 

1. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody 

rodziców (formularz do pobrania na stronie www.pop-art.org.pl/beton/cosplay). 

2. Prezentowane kostiumy muszą pochodzić ze źródeł związanych z popkulturą książek, komiksów 

(w tym mang), gier, filmów (w tym animowanych), seriali, ilustracji (w tym fanartów), własnej 

wyobraźni, itp. 

3. Prezentacja i strój nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. 

4. Dopuszczalne jest zgłaszanie strojów już nagradzanych lub prezentowanych w innych 

konkursach. 

5. Uczestnicy wykonują stroje samodzielnie. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój. 

7. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, 

powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych 

podczas BETONu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją BETONu oraz 

organizatora. 

8. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu. 

 

III Kategorie 

1. Uczestnicy nagradzani będą w następujących kategoriach: 



• Cosplay. Precyzyjnie odwzorowany strój konkretnej postaci. Ocena dokonana będzie na 

podstawie podobieństwa kostiumu z wysłanym przez uczestnika źródłem graficznym (np. 

kadrem komiksu, plakatem, ilustracją, screenem z filmu lub gry), zachowaną proporcją, a 

także precyzją i jakością wykonania. 

• Prezentacja. W tej kategorii nagrodzona zostanie najlepsza prezentacja sceniczna. Brany 

pod uwagę jest całokształt występu, na który składają się między innymi pomysł na 

prezentację, jej czytelność (zrozumienie przez Jury i widownię), umiejętności aktorskie 

uczestnika/uczestników, rekwizyty i scenografia. Prezentacja solo powinna trwać od 0:30 

do 2:00, a grupowa od 0:30 do 2:30. 

 

IV Przebieg konkursu 

1. Zgłoszenia trwają do 10.11.2017 r. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.pop-

art.org.pl/beton/cosplay 

3. Do zgłoszenia należy dołączyć plik graficzny przedstawiający postać, której strój jest zgłaszany. 

Plik powinien być w możliwie w najlepszej rozdzielczości i w formacie jpg lub png. Wszelkie inne 

pliki: dźwiękowe (odpowiednio przycięte), prezentacje, które mają pojawić się w tle podczas 

występu, należy dostarczyć na nośniku na próbę lub przed rundą jury. 

4. W trakcie BETONu uczestnicy, o których mowa w ust. 2, biorą udział w: 

• Próbie – nieobowiązkowa część konkursu. O terminie próby uczestnicy zostaną 

poinformowani drogą e-mailową przed BETONem. 

• Rundzie jury - indywidualnym spotkaniu z jury, trwającym nie więcej niż 5 minut, 

służącym do obejrzenia prezentowanego kostiumu z bliska przez sędziów oraz zadaniu 

pytań dodatkowych dotyczących jego wykonania. Podczas tej części sędziowie (niejawnie) 

przyznają punkty związane z oceną kostiumu. Kolejność prezentacji podczas rundy jury 

zależy od rozmiarów i czasu zakładania kostiumu przez uczestnika. O indywidualnej 

godzinie rundy uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową przed BETONem. 

• Konkurs - prezentacja kostiumu/postaci przed widownią. Podczas tej części sędziowie 

(niejawnie) przyznają punkty za prezentację. Prezentacja powinna trwać:  

o dla występujących solo minimum 0:30 sekund, a maksimum 2:00,  

o dla występujących grupowo minimum 0:30 sekund, a maksimum 2:30. 



5. Czas próby, rundy i konkursu, zostaną podane uczestnikom w e-mailach przed BETONem. 

Uczestnicy będą na bieżąco informowani o zmianach. 

6. Nieobecność uczestnika na jednej z ocenianych części skutkuje nieprzyznaniem za nią punktów. 

W przypadku całkowitej nieobecności na konkursie zastosowane zostaną wobec uczestnika 

obostrzenia, opisane w punkcie “VI Dyskwalifikacje i upomnienia” niniejszego regulaminu. 

 

V Występy sceniczne 

1. Uczestnicy występują na scenie indywidualnie lub w grupach. 

2. Każda prezentacja powinna trwać od 0:30 do 2:00 minut (dla solo) lub od 0:30 do 2:30 (dla 

grupy) i może posiadać dostarczony wcześniej podkład muzyczny. 

3. Organizatorzy zapewniają pomoc w podawaniu rekwizytów oraz ich wnoszeniu. Jeśli uczestnik 

życzy sobie pomocy od osób innych niż obsługa, zaleca się, by osoby te ubrane były na czarno. 

4. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia na scenie. 

5. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub 

naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika konkursu. 

 

VI Dyskwalifikacje i upomnienia 

1. W zależności od rangi przewinienia, organizatorzy mogą wystosować upomnienie lub dokonać 

dyskwalifikacji uczestnika (odmówić mu dalszego udziału w bieżącej edycji konkursu, nie 

uwzględnić w punktacji końcowej, zażądać natychmiastowego opuszczenia zaplecza scenicznego). 

2. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez koordynatorkę konkursu w 

następujących przypadkach: 

• uczestnik w sposób celowy zniszczył lub uszkodził kostium, rekwizyty lub scenografię 

należące do innej osoby biorącej udział w konkursie, 

• uczestnik wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze, w szczególności brakiem 

kultury wobec innych uczestników konkursu, 

• uczestnik nie stawił się na rundzie jury lub swoim występie scenicznym bez podania 

powodu lub za powód podając własne zaniedbanie (np. nieukończenie kostiumu na czas, 

zmianę zdania, wycofanie się części grupy, nieprzygotowanie do występu scenicznego). 



Podpunkt ten nie dotyczy osób, u których wystąpiły poważne problemy zdrowotne, 

uniemożliwiające kontynuowanie uczestnictwa. 

3. Każdy przypadek upomnienia lub dyskwalifikacji rozpatrywany jest indywidualnie przez 

koordynatorkę konkursu. 

 

VII Przyznawanie nagród 

1. W drodze głosowania Jury wybierze: 

• Pierwsze trzy miejsca w kategorii Cosplay. 

• Pierwsze miejsce oraz wyróżnienie w kategorii Prezentacja. 

2. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość 

pieniężną. 

3. Decyzje Jury nie podlegają zaskarżeniu 

4. W kategorii Cosplay oceniane będzie: 

• Zgodność z oryginałem 

• Podobieństwo do postaci 

• Jakość wykonania stroju 

• Prezentacja sceniczna 

5. W kategorii Prezentacja oceniany będzie jedynie występ sceniczny. 

6. Zwycięzcy oraz Uczestnicy, którzy zdobyli wyróżnienia, otrzymają atrakcyjne nagrody 

rzeczowe przygotowane specjalnie na tę okazję. Przekazanie nagród odbędzie się po zakończeniu 

konkursu. 


