
 
REGULAMENTO 

Âmbito e participação  

A anime Sword Art Online conta com três temporadas e um filme. O segundo filme da anime estreia em 
setembro de 2022. E, como tal, queremos celebrar com um passatempo e enaltecer o protagonista a quem 
pertence a espada que temos para oferecer: Kirito.  

“Somos todos Kirito” é um passatempo individual de criatividade, aberto a todos os participantes a partir 
de 16 anos, que tenham comprado um bilhete válido para o IberAnime Porto 2022.  

Inscrição 

A data-limite de participação no passatempo é 30 de setembro às 23h59. A inscrição é validada através 
da plataforma online disponibilizada para o efeito através da submissão de nome, email, link do vídeo 
(google drive, wetransfer, etc) e foto do bilhete.  

Desafio  

Iremos desafiar a comunidade Iberanime a reproduzir o que acham ser o momento mais icónico do Kirito 
ao longo de qualquer um dos episódios ou filmes. O vídeo com maior potencial e criatividade, ganha o 
concurso. 

Regras:  

a) Os concorrentes devem deter um bilhete válido para o IberAnime Porto 2022 (independentemente 
do ano em que o compraram).  

b) Cada concorrente apenas pode concorrer com um vídeo.  
c) Os vídeos não devem exceder os 30 segundos, devendo vir acompanhados com a identificação do 

episódio e a temporada ou filme a que pertence o momento reproduzido.  
d) Cada concorrente pode participar com a ajuda de mais um elemento, caso a cena reproduzida 

englobe outro personagem.  



e) Para além de submeter a participação no site https://www.iberanime.com/passatempo-
iberanime-otaku-somos-todos-kirito/ , o vídeo deve ser publicado nas redes sociais (Facebook, 
Instagram, Twitter ou Tik Tok) do concorrente (publicação pública), identificando o concurso 
através dos hashtags #SomosTodosKirito e #Iberanime22 e identificando o perfil do Iberanime 
nessa rede social (quando existente). 

Júri 

O Júri é definido pela entidade organizadora do passatempo e é composto por um redator criativo, um 
elemento da organização do evento e um responsável de marketing. Os critérios de decisão terão em 
consideração fatores de criatividade, dedicação e unicidade.  

 

Prémio  

O prémio uma réplica da katana Elucidator do Kirito, oferecida pela Otaku Ninja Hero.  
O IberAnime anunciará o vencedor do passatempo no decorrer do dia 6 de outubro de 2022 (salvo 
impedimento de força maior que poderá levar a um anúncio em data posterior). O vencedor será 
notificado por email e receberá o prémio no evento. Caso não seja possível entregar no evento, será 
enviado para a morada facultado pelo vencedor.  

 

Condições de Participação  

A participação no concurso depreende a leitura e aceitação de todos os termos anteriores, da política de 
privacidade e da autorização para envio de comunicações de marketing e promocionais do grupo MANZ.  

 

Responsabilidades Limitadas  

O IberAnime e/ou o Grupo MANZ não poderão ser responsabilizados por qualquer má interpretação ou 
dano que aconteça no decorrer deste passatempo. 
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