
Concurso Cosplay – Hero’s Expo 2019 – Regulamento 
 
1. O Concurso Cosplay da Hero’s Expo será no dia 20 de Julho de 2019, com início previsto 
às 19:30h. 
1.1. Cosplay: transformar-se em um personagem existente em alguma mídia, utilizando-se 
de interpretação, maquiagem, vestuário, acessórios e demais técnicas necessárias. 
 
2. Serão válidos personagens de qualquer mídia, desde que sejam compatíveis com 
ambiente familiar. 
2.1. Crianças poderão participar, não havendo proibição caso ainda sejam “de colo”, e 
poderão escolher se terão ou não um acompanhante durante sua participação. 
2.2. Não será permitido o uso de explosivos, arma de fogo ou de qualquer outro objeto que 
possa representar risco aos presentes no evento, seja devido ao seu material ou à inaptidão 
do participante. 
2.3. É proibido que o participante esteja alcoolizado ou com qualquer outra alteração de 
ânimo, pois comprometerá o desenvolvimento do concurso e do evento. 
 
3. São disponibilizadas 20 vagas e todas as INCRIÇÕES deverão ser feitas  ON-LINE.  
3.1. Deverão ser realizadas através do WhatsApp  (24) 99924-8755 com o texto:  
- Concurso Cosplay 
- Nome completo do participante. 
- Apelido pelo qual o participante prefere ser chamado, caso possua. 
- Data de nascimento.  
- Número do CPF (solicitado apenas para facilitar quanto à premiação. Para participantes 
que não possuam CPF solicita-se que sejam informados CPF e nome completo de um 
responsável legal.) 
3.2. Poderão ser realizadas até o dia 15 de Julho de 2019. 
3.3. Cada Inscrição terá o custo de R$ 10,00 e não está incluída no custo do Ingresso do 
Evento.  
3.3.1. Assim que feito o contato para a Inscrição será informada uma conta bancária para 
depósito. 
3.4. Serão confirmados, o recebimento das informações solicitadas e o depósito referente à 
Inscrição, para validação da mesma. 
3.5. As Inscrições deverão ser confirmadas no evento pelo próprio participante. 
3.5.1. Caso o participante inscrito seja uma criança, ela deverá estar presente no ato 
confirmação, mesmo que não seja ela a responsável pela mesma. 
3.6. Solicita-se que o participante apresente uma folha de Referência. O não fornecimento 
não acarretará na diminuição da nota final, porém atenta-se que sem referência, a nota 
dependerá do conhecimento de cada jurado sobre o personagem escolhido.  
3.7. O participante poderá enviar um arquivo no formato MP3 do áudio/música que 
pretende utilizar na sua participação. O arquivo não pode ultrapassar 1 minuto. 
3.7.1. O arquivo no formato MP3 do áudio/música também poderá ser entregue em um 
pen drive, no momento da confirmação da participação.  



3.7.2. A utilização do áudio/música tem por finalidade ajudar o participante a transformar-
se no personagem, o não fornecimento do mesmo não acarretará na diminuição da nota 
final. 
 
4. Os quesitos avaliados serão: Fidelidade, Interpretação e Confecção. 
4.1. Fidelidade: Correspondência do Cosplay com o personagem apresentado. (referindo-se 
a tudo que compõe o personagem, desde o que se é apresentado na caracterização até o 
que se é apenas percebido, como por exemplo, uma característica marcante no olhar.) 
4.2. Interpretação: Personalidade, comportamento e postura. (avaliação da fidelidade 
tratando-se especificamente de uma parte que compõe o personagem.) 
4.3. Confecção: Qualidade, proporção, coloração e atenção quanto aos detalhes do 
vestuário e acessórios. (avaliação da fidelidade tratando-se especificamente de uma parte 
que compõe o personagem.) 
 
5. A premiação será R$ 500,00 e será pago através de depósito bancário no próximo dia útil 
subsequente ao do concurso. 
 
6. Aqueles que desejarem receber feedback ou tirar dúvidas, poderão fazê-los após o 
evento através do WhatsApp (24) 99924-8755. 
 
7. Situações que não estejam mencionadas neste regulamento serão avaliadas 
isoladamente. 
 
 


