
Regulamento Oficial para o Concurso de 
Cosplay Brasil Game Show 2016 
 

A Brasil Game Show apresenta o regulamento oficial do Concurso Cosplay BGS 2016, com 

patrocínio da Kinoplex, na modalidade desfile, dispensado de autorização, nos termos do 

Decreto 5768/71. 

 

Todos os itens abaixo valem como regra para o Concurso de Cosplay do Brasil Game 

Show 2016 que será realizado na modalidade de desfile durante todos os dias de evento.  

 

1.0 - Regras Gerais 
 

1.1. O Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016 é um desfile individual de 

cosplay que será realizado na modalidade de desfile, onde serão avaliados a roupa, 

acessórios e a presença de palco do(s) participante(s). 

 

1.2. O foco da modalidade é incentivar o hobby do cosplay e apresentar novos talentos. 

 

1.3. O Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016 será realizado em todos os dias 

em que o evento vai estar aberto ao público em geral, ou seja, nos dias 02,  03, 04 e 05 de 

setembro de 2016, com horário de início às 16:00 horas. 

 

1.4. Nessa categoria o(s) cosplay(ers) não precisa(m) se preocupar com a realização de 

uma performance elaborada. Basta vestir o seu melhor cosplay e subir no palco, fazendo 

poses características do seu personagem. 

 

1.5. O cosplay (fantasia), obrigatoriamente, deverá ser baseado em personagens de 

videogames. 

 

1.5.1. O(s) cosplay(ers) poderá(ão) participar de todas as baterias diárias de desfile, 

sendo vedada a repetição de fantasias.  

 

1.5.2. Cada bateria do Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016 contará 

com 50 (cinquenta) vagas. Porém, a organização poderá aumentar o número se 

achar necessário. 



 

1.5.3. As inscrições se encerrarão 01 (uma) hora antes do início de cada bateria do 

Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016, mesmo que ainda existam 

vagas disponíveis.  

 

1.6. Os participantes que infringirem as regras do Concurso de Cosplay do Brasil Game 

Show 2016 serão penalizados com desconto de pontos a partir de 0.5 pontos, porém 

infrações graves continuarão sujeitas à desclassificação. 

 

1.7. Com o objetivo de integrar os cosplayers, o participante que não colaborar com o bom 

andamento do Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016 , ficará suspenso do 

concurso no ano seguinte ao de sua participação tumultuada. Neste caso, sua inscrição não 

será aceita durante o período de banimento. 

 

1.8. Entende-se por não colaboração com o bom andamento do Concurso de Cosplay do 

Brasil Game Show 2016 o fato de atrasar e/ou não cumprir o cronograma, brigar (agredir 

verbal ou fisicamente) os colaboradores ou demais cosplayers, dentre outros. 

 

1.9. Fica vedada a participação de parentes e/ou de pessoas envolvidas com a organização 

do Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016 , sob pena de desclassificação. A 

organização do Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016 poderá solicitar 

documentos dos participantes para se certificar de que não há o parentesco. No entanto, 

caso passe despercebido por algum motivo e em qualquer momento ficar provado o 

parentesco, o participante será desclassificado. 

 

1.10. Como caráter publicitário e jornalístico, as imagens dos participantes do Concurso de 

Cosplay do Brasil Game Show 2016 , podem ser utilizadas, sem ônus, em diversas 

formas de mídia pela Brasil Game Show, cuja cessão de direitos de imagem são, desde já, 

cedidos pelo participante. 

 

1.11. A Brasil Game Show têm os direitos de uso de todas as imagens, sons e textos 

relacionados ao Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016, não restringindo 

outras formas de propaganda como anúncios em jornais, revistas e outras formas de mídia. 

Esta regra vale para antes, durante e após a realização do concurso, e inclui qualquer outra 

promoção do evento em mídias parceiras: sites, revistas, jornais, programas de TV entre 

outros. Da mesma forma o participante desde já cede seus direitos supramencionados à 

Brasil Game Show. Esta é uma condição para participar do presente concurso. 



1.12. Após o término do Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016, essas 

imagens, vídeo(s) ou fotografia(s) dos participantes pertencerão à Brasil Game Show 

podendo ser usadas em programas e outros formatos de transmissão como material 

publicitário, além de quaisquer outras produções secundárias como DVDs e conteúdo de 

páginas na web, sem acarretar em compensações financeiras aos participantes. 

 

1.13. Não existindo a continuação do evento no ano seguinte, a organização do Concurso 

de Cosplay do Brasil Game Show 2016 não terá de ressarcir os participantes de nenhuma 

forma. 

 

1.14. Se algum participante estiver portando, comprando ou vendendo qualquer produto que 

possa causar danos corporais a terceiros, haverá intervenção da organização do Brasil 

Game Show. Armas falsas (imitando armas brancas, fantásticas ou realistas) serão 

permitidas apenas se criadas a partir de materiais leves, como papelão, espuma, plástico ou 

madeira balsa. Não pode haver pontas ou lados afiados, tampouco projéteis. As armas não 

podem funcionar, nem ser confundidas com armas verdadeiras e serão revistadas na 

entrada do evento. Peças consideradas inapropriadas na recepção e revista inicial, não 

deverão ser manuseadas dentro do evento. A organização do Brasil Game Show ” é 

soberana na decisão de remover da feira qualquer item que acredite afetar a segurança 

pública, ou a integridade do evento. 

 

1.15. Todas as pessoas que passarem pela recepção de cosplayers receberão uma 

identificação e terão o direito de uso temporário do camarim exclusivo para cosplayers. 

Além de áreas para troca de roupa masculina e feminina, haverá um guarda volumes de 

utilização gratuita, também de uso exclusivo dos cosplayers. 

 

1.15.1. O guarda volumes deverá ser utilizado somente para guardar as bolsas e 

itens exclusivos dos cosplays e, não devem ser guardados objetos de valor. A 

organização do evento não se responsabilizará por perdas, roubos ou danos à 

objetos de valor. 

 

1.16. Como o concurso será realizado em todos os dias de evento, a sugestão para os 

cosplayers é a de que usem sempre um novo cosplay, caso queiram participar do 

Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016 em mais de um dia, para aumentar 

suas chances de premiação. 

 



2.0 - Regras de Apresentação 
 

2.1. As apresentações do Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016, deverão ter 

no máximo, 30 (trinta) segundos. 

 

2.2. Nos 30 segundos os participantes poderão fazer o movimento que melhor apresentar o 

seu cosplay e as características mais marcantes do personagem escolhido, procurando 

mostrá-lo em diferentes ângulos (frente, lado e costas), para melhor avaliação dos juízes. 

 

2.3. Entende-se por início da performance o momento em que o cosplay entrar no palco. 

 

2.4. Entende-se por fim da performance o momento em que o cosplay sair do palco. 

 

2.5. A Brasil Game Show não se responsabilizarão por eventuais acidentes que ocorram 

durante o do Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016.  

 

2.6. A Brasil Game Show se reserva ao direito de, em qualquer momento, analisar e 

verificar a apresentação de cada participante finalista. Caso considere que algo dentro da 

apresentação possa descumprir qualquer uma das regras citadas, ou das regras gerais do 

evento: como atentado ao pudor, oferecer riscos aos participantes, à comissão 

organizadora, aos prestadores de serviço, aos jurados, aos convidados, ao público pagante 

do evento e demais pessoas que estiverem no local da apresentação, o participante será 

desclassificado, não podendo a referida decisão ser contestada. 

 

 

3.0 - Critério de Avaliação 
 

3.1. A banca de jurados do Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016 contará 

com, no mínimo, 04 (quatro) pessoas. E os participantes serão avaliados em 02 (dois) 

quesitos: 

 

3.1.1. Cosplay: o acabamento e se a fantasia é manufaturada e/ou customizada, 

similaridade em relação aos trajes do personagem apresentado nas referências*, riqueza de 

acessórios e detalhes. Será permitido o uso de cosplays de versões alternativas ou 

originais, ou seja, com características diferentes das versões originais do personagem, 



desde que este permaneça reconhecível.  
* As quatro cópias impressas das referências devem ser condizentes com a versão do cosplay apresentado. 
 

3.1.2. Presença de Palco: a desenvoltura do participante no palco e se sua 

linguagem corporal corresponde ao personagem. 

 

3.2. As notas para o item “Cosplay” e “Presença de Palco” terão intervalos fracionados entre 

0 e 10 pontos. 

 

3.3. A nota final de cada participante será a soma desses dois quesitos avaliados por cada 

um dos integrantes da banca de jurados. 

 

3.4. Os 3 cosplayers que tiverem a maior nota em cada um dos dias do Concurso de 

Cosplay do Brasil Game Show 2016 receberam a premiação que será divulgada na 

página do evento. 

 

 

4.0 - Critério de Desempate 
 

4.1. Em caso de empate na soma total dos pontos (Cosplay e Presença de Palco), será 

utilizado os seguintes critérios de desempate: 

 

4.2. Será considerada a maior nota na categoria “Cosplay”. Ainda persistindo o 

empate, será considerada a maior nota na categoria “Presença de Palco”. Se ainda 

assim persistir o empate, os jurados e a comissão organizadora do Concurso de 

Cosplay do Brasil Game Show 2016 decidirão quem será o participante 

contemplado com a maior colocação. O mesmo acontece para as demais 

colocações que estiverem empatadas. 

 

 

5.0 - Como Participar 
 

5.1. O Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016 aceitará inscrições de 

indivíduos de nacionalidade brasileira e/ou naturalizados brasileiros, de qualquer estado do 

Brasil, com idade igual ou superior a 10 (dez) anos. O participante não contar com 18 



(dezoito) anos de idade completos na data do evento, deverá, obrigatoriamente, apresentar 

autorização escrita, assinada pelo responsável legal, com firma reconhecida. 

 

5.2. Ler atentamente as regras do concurso. 

 

5.3. Para participar do Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016 os interessados 

deverão fazer a inscrição no dia de sua participação, de 13:00 às 15:00 horas, diretamente 

no evento Brasil Game Show, bastando para isso dirigir-se ao Cosplay Zone onde existirá 

um espaço sinalizado para isso.  

 

5.4. Buscando a melhor avaliação da roupa do cosplay, o participante deverá trazer 04 

(QUATRO) cópias IMPRESSAS de referências (imagens) do personagem em que se 

inspirou. Independente do número de referências apresentadas no documento, é 

imprescindível que, no mínimo 1 (uma), apresente a imagem do personagem no game 

pertinente.  

 

5.5. Os participantes deverão estar com ingressos ou credenciais do Brasil Game Show 

para o dia de sua participação no Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016. 

 

5.6. Só serão aceitas inscrições com todas as informações preenchidas corretamente e 

legíveis. A inscrições com dados incorretos serão canceladas. 

 

5.7. A inscrição só será legitimada com a assinatura e a entrega do material de referência 

para os 4 jurados (quatro cópias impressas). 

 

5.8. Os participantes que desistirem do concurso depois de feita a inscrição serão 

desclassificados e não participarão de outra bateria do concurso. Salvo casos especiais, 

informados com antecedência à organização. 

 

5.9. Cada bateria do Concurso de Cosplay do Brasil Game Show 2016 contará com 50 

(cinquenta) vagas. 

 

5.10. As vagas serão preenchidas conforme a ordem de inscrições. Acabando-se as 

inscrições, seja por horário ou pelo término do número de vagas, não será mais possível se 

inscrever para o desfile daquele determinado dia. 

 



5.11. As inscrições se encerrarão 01 (uma) hora antes do início do Concurso de Cosplay 

do Brasil Game Show 2016. 

 

5.12. Uma lista de espera será criada para o caso de eventual desistência dos cosplayers. A 

ordem será de acordo com a data e horário da sua pré-inscrição na lista de espera. 

 

 

6.0 - Premiação 
 

6.1. O prêmio é pessoal, instransferível e em nenhuma hipótese poderá ser convertido ou 

trocado por dinheiro. 

 

6.2. O resultado final e a solenidade para a  entrega do prêmio, pelo patrocinador Cosplay 

Kinoplex, ocorrerá ao fim de cada dia de realização do concurso. 

 

6.3. O prêmio terá validade de 1 (um) ano, a partir da data de entrega aos vencedores. 

 

6.4. O concurso premiará os 2 (dois) melhores Cosplays que se apresentarem nos dias 

02/09/2016 e 05/09/2016; e os 3 (três) melhores Cosplays que se apresentarem nos dias 

03/09/2016 e 04/09/2016. 

 

6.5. O prêmio para cada um dos vencedores consistirá em 1 passaporte individual que 

poderá ser utilizados em qualquer sala de cinema Kinoplex, à exceção das salas Platinum e 

Evolution. 

 

 


