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IBERANIME KIDS CONTEST 
 

REGULAMENTO  

ÂMBITO E PARTICIPAÇÃO  

O IberAnime Kids Contest é uma competição informal de Cosplay individual, para todos os 
apaixonados por cosplay, dos 6 aos 13 anos.  

A participação consiste numa pequena apresentação do personagem em palco, que será 
avaliada pelo público e tem como objetivo principal a diversão e divulgação do cosplay pelos 
visitantes mais novos do IberAnime. 

A competição acontecerá no dia 13 de Maio de 2023. 

 

 

INSCRIÇÃO  

- A inscrição deverá ser feita através do site iberanime.com. 

- A inscrição deverá conter os dados pessoais, imagem de referência, música ou vídeo de 
acompanhamento e a declaração de menores. 

- A data limite de inscrição é dia 23 de abril de 2023. A inscrição só é considerada válida caso 
todos os campos do formulário tenham sido devidamente preenchidos (incluindo o envio de 
materiais solicitados).  

- A não validação da inscrição invalida qualquer hipótese de participação e acesso livre ao 
evento.  

- Serão admitidos a concurso os primeiros 10 concorrentes com inscrição completa. 

- Cada participante deverá estar acompanhado por um adulto responsável.  

- Só serão aceites inscrições com todas as informações preenchidas corretamente e de forma 
completa. As inscrições incompletas ou com dados incorretos serão anuladas.  

- Os selecionados terão entrada livre no dia da competição.  

 

FATO 

- Serão admitidos fatos de qualquer suporte de personagens de animação ou ilustração (ex. 
Anime, Manga, Videojogos), não sendo obrigatório terem origem japonesa.  

- Deve ser mantida a fidelidade à imagem de referência.  

 

PERFORMANCE 

- Os participantes devem subir a palco e fazer uma pequena apresentação do personagem que 
representam (movimentos, pose, etc). 

- A performance deverá ter entre 30 a 60 segundos  

- Não são permitidos cenários ou acessórios além dos que pertencem à personagem e que são 
utilizados pelo participante durante a sua atuação. 

- A atuação tem início aquando do arranque da música de fundo ou ao sinal do responsável do 
grupo ao coordenador das entradas em palco.  

- A atuação é considerada como terminada com o agradecimento ao público.  
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AVALIAÇÃO E RESULTADOS  

- A avaliação dos participantes será feita pelo público, através de aplausos.  

- Caso ainda se mantenha o empate, a comissão organizadora do evento decidirá qual o 
participante vencedor.  

- Todos os participantes irão ser premiados pela organização 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

- No dia do concurso, os participantes devem chegar ao evento até duas horas antes do início 
da competição. 

- Os participantes deverão comparecer no backstage até uma hora antes do início da competição 
para receberem o briefing final. 

- Os participantes devem levar consigo um backup de segurança do Vídeo, Foto ou Música, em 
suporte universal (PenDrive), a utilizar durante a sua atuação. 

- O concurso foi criado para promover a cultura do cosplay e diversão entre os mais novos e por 
isso são expressamente proibidos quaisquer atitudes e/ou comentários de caráter xenófobo, 
depreciativo ou ofensivo. Sendo estes punidos com desclassificação. 

- Todos os concorrentes deverão colaborar com a organização de forma positiva, seguindo as 
suas indicações, assegurando o previsto desenrolar das atividades associadas à realização do 
Concurso de Cosplay Kids.  

 

SEGURANÇA  

- Não é permitida a utilização de líquidos ou materiais viscosos, assim como acessórios ou 
objetos que possam colocar em risco a integridade física dos participantes do concurso, do 
público, dos jurados ou outros, tais como fogo de artifício, armas de fogo, extintores, 
instrumentos cortantes, abrasivos, corrosivos, solventes e outros produtos tóxicos ou 
substâncias nocivas. O não cumprimento destas normas de segurança (antes, durante ou depois 
da sua apresentação) implicará a perda de pontos ou até a desclassificação do concurso.  

- É expressamente proibida a utilização de qualquer tipo de armas de fogo ou outras, com a 
exceção de réplicas.  

- A organização não se responsabiliza por eventuais acidentes que tenham lugar durante as 
atuações dos participantes.  

 

DESISTÊNCIA  

As desistências deverão ser comunicadas à organização com uma antecedência de 48 horas. 
Caso a desistência aconteça sem notificação prévia, o grupo concorrente será excluído das 
provas de Cosplay a realizar no IA! durante um ano. Caso surja algum imprevisto ou emergência 
agradecemos contacto e justificação escrita para termos em consideração a situação.  

 

DIREITOS DE AUTOR  

Com a participação no concurso todos os participantes cedem, a título gratuito e sem qualquer 
contrapartida, a exposição, reprodução ou divulgação livre do seu trabalho/ retrato e/ou 
imagem registado/a.  

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

A participação no concurso depreende a leitura e aceitação de todos os termos anteriores. 
Situações não contempladas deverão ser remetidas para o e-mail info@iberanime.com. 

 

Declaração de Participação para menores (preenchimento e envio obrigatório) 

mailto:info@iberanime.com
https://www.iberanime.com/wp-content/uploads/2023/02/declaracao_menores_2023.pdf

