Sabat Fiction-Fest 2017
Regulamin konkursu Cosplay
§1
1. Konkurs zostanie przeprowadzony drugiego dnia targów Sabat Fiction-Fest tj. w
Sobotę, 30 września 2017 roku.
2. Organizatorem konkursu Cosplay jest Stowarzyszenie Sabat Fiction wspólnie z
Targami Kielce.
3. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego
regulaminu oraz regulaminu targów wraz z obowiązującymi załącznikami.
§2
1. Zgłoszenia na konkurs Cosplay powinny zostać nadesłane drogą elektroniczną na
adres: j.janaszek@sabatfiction-fest.pl, najpóźniej do dnia 27.09.2016 roku.
2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
a. Imię i Nazwisko
b. Pseudonim artystyczny i/lub imię prezentowanej postaci
c. Numer telefonu kontaktowego
d. Obraz referencyjny/zdjęcie prezentowanej postaci w formacie JPG lub PNG
e. Opis i nazwa prezentowanej postaci (do odczytania na scenie jako zapowiedź)
f. Krótki opis zaplanowanego występu scenicznego (do wglądu organizatora, w ty
uwagi techniczne do występu)
g. Podkład muzyczny w formacie MP3
h. Obraz do puszenia w tle w czasie występu
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie Cosplay jest wykupienie wejściówki na
zasadach określonych w regulaminie Festiwalu.
4. Każdy uczestnik konkursu Cosplay zgadza się na publikacje elektroniczne i
poligraficzne fotografii wykonanych podczas trwania konkursu, na których będzie
występował jego wizerunek.
§3
1. Konkurs Cosplay przeznaczony jest dla osób, które zaprezentują stroje postaci z
filmów, komiksów, mangi i anime, książek, gier komputerowych, konsolowych,
fabularnych, karcianych, planszowych, a także postaci historycznych czy
mitologicznych.
2. Uczestnicy, którzy zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc na poprzednich edycjach
targów Sabat Fiction-Fest, nie mogą brać udziału w konkursie, chyba że przygotują
inny strój niż na poprzednich edycjach targów Sabat Fiction-Fest.
§4
Uczestnicy wykonują stroje samodzielnie. Elementy kupne powinny stanowić jedynie
dodatek do samodzielnej pracy.

§5
1. Uczestnicy występują na scenie indywidualnie lub zespołowo, przy czym zespół
może liczyć maksymalnie 4 osoby.
2. Każdy występ indywidualny może trwać nie dłużej niż 3 minuty, zaś zespołowy nie
dłużej niż 5 minut.
3. Uczestnicy mają obowiązek poinformować Organizatora o przybyciu i gotowości
do prezentacji, najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem występu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia
ich ze sceny, jeżeli ich zachowanie będzie naruszało regulamin targów, dobra osób
trzecich, a w szczególności powszechnie uznane normy moralne.
§6
1. W skład jury wchodzi od trzech do pięciu osób powołanych przez Organizatora.
2. Skład jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Festiwalu najpóźniej na dzień
przed rozpoczęciem Festiwalu.
3. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
§7
Kryteria oceny uczestników:
a. estetyka, staranność i jakość wykonania stroju oraz charakteryzacji
b. prezentacja sceniczna
c. dobór dodatków i rekwizytów scenicznych.
§8
Jury przyzna nagrody za 3 pierwsze miejsca.
§9
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika konkursu
Cosplay.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
3. O sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

