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1. O Concurso “O Senhor dos Cosplays” (1ª edição) é uma iniciativa dos membros da Toca CE, grupo
de entusiastas da literatura de J.R.R. Tolkien no Ceará. O evento objetiva estimular o cenário nacional
no que tange à criação de cosplays inspirados nos personagens do legendário tolkieniano. “Cosplay” é
uma abreviação de “costume & play” e consiste no ato de se fantasiar e interpretar um personagem.
“Cospobre”, por sua vez, consiste em uma adaptação criativa e de baixo custo, semelhante ao Cosplay.
2. A competição será válida em território nacional brasileiro e destina-se a pessoas físicas, de idade igual
ou superior a 18 anos completos no ato da inscrição, residentes e domiciliadas no Brasil, que
preencherem as condições de participação, conforme definidas neste Regulamento.
3. Os competidores poderão concorrer em duas categorias: Cosplay e Cospobre, ambas de carácter
individual (apenas 01 participante, vetada a formação de duplas ou grupos maiores). Cada participante
só poderá concorrer em uma das duas categorias.
4. O período de inscrições terá inicio às 8h do dia 03/05 e encerrará às 0h do dia 16/ 05, de acordo com as
seguintes instruções:

-

Os participantes deverão enviar um vídeo, com duração de até 50 segundos (no
máximo), executando sua performance para o e-mail tocace2020@gmail.com e,
juntamente, anexar o formulário (disponível para download no final da página).

-

O formulário deve estar preenchido com seus dados pessoais e assinado,
concordando o participante com todos os termos e condições do concurso presentes
neste regulamento.

-

Os vídeos poderão ser enviados desde bancos de armazenamento e nuvens, tais
como Dropbox, Google Drive e congêneres. O participante que optar por esse formato
de envio, deve fornecer o link para download do arquivo de vídeo no e-mail de
inscrição.
Os participantes que tiverem sua inscrição deferida (considerada válida) pela
comissão de organização do concurso, receberão um e-mail de confirmação de
inscrição.

-

-

Os participantes que tiverem sua inscrição indeferida (considerada inválida), terão um
prazo de 48h para fazerem as adequações indicadas pela comissão de organização

do concurso e reenviarem o e-mail de inscrição. Caso a inscrição seja deferida após
as adequações, os participantes receberão um e-mail de confirmação de inscrição.
5. Serão levados em conta os seguintes Critérios de Avaliação:
-

Performance: Interpretação, impacto, desenvoltura, sincronia de movimentos e
harmonia entre todos os elementos da apresentação (música, cenário, etc.)

-

Endumentária: O visual da fantasia será avaliado, bem como se consiste em uma
produção manufaturada e/ou customizada, além da riqueza dos acessórios. No que
tange ao Cospobre, será avaliado também se os materiais utilizados são de baixo
custo e adequados à categoria;

-

Inventividade: O conjunto da obra, harmonia com elementos textuais da obra de
Tolkien, originalidade e criatividade;

6. A avaliação do concurso ocorrerá em duas fases:
a) Júri Técnico: Após a conclusão do prazo de inscrições, os vídeos serão avaliados por um
corpo de jurados que indicará, na data de 22/05, 03 (três) finalistas para cada categoria.
b) Votação Popular: Os três finalistas de cada categoría irão a votação popular, a ser realizada
entre as datas de 24/05 e 28/05, por meio da plataforma “Google Forms”.
7. No dia 30/05, serão divulgados os vencedores (um para cada categoria), nas redes sociais da Toca CE
(Facebook, Instagram e Twitter).
8. Após a divulgação do resultado, a Toca CE entrará em contato com o vencedor de cada categoria a fim
de efetuar a entrega dos prêmios, que ocorrerá em ate 30 dias (a contar sa data de divulgação dos
vencedores. A premiação inclui:
Para o Cosplay Vencedor:
- 01 livro “O Silmarillion" de J.R.R. Tolkien;
- 01 livro “O Hobbit" de J.R.R. Tolkien;
- 01 voucher no valor de R$ 50,00 na Doppel Store;
- 01 coroa élfica artesanal do Bosque dos Vagalumes;
- 01 pingente “Estrela Vespertina" da YggdrasilStore
- 01 conjunto de porta-copos da Artcutlab;
- 02 ilustrações de André Oliveira (O Dekinha);
- O caderno com capa ilustrada por André Oliveira;
- 02 marca-páginas com arte de André Oliveira;
- 01 caneca personalizada da Toca CE;
- 01 agenda personalizada da Toca CE.

Para o Cospobre vencedor:
- 01 livro “O Silmarillion" de J.R.R. Tolkien;
- 01 livro “O Hobbit" de J.R.R. Tolkien;
- 01 cupom de desconto de 20% na Loja do Bolseiro;
- 01 button “Gandalf for President” da Loja do Bolseiro;
- 01 totem “Gandalf" da YggdrasilStore;
- 01 conjunto de porta-copos da Artcutlab;
- 02 ilustrações de André Oliveira (O Dekinha);
- 02 marca-páginas com arte de André Oliveira;
- 01 caneca personalizada da Toca CE;
- 01 agenda personalizada da Toca CE.

- TERMOS E CONDIÇÕES
a) O Concurso “O Senhor dos Cosplays (1ª edição)” é um evento gratuito, não possuindo qualquer
finalidade lucrativa ou arrecadatória. Dessa forma, não serão cobrados quaisquer tributos, taxas
de inscrição ou valor monetário de qualquer natureza dos participantes.
b) Os participantes permitem a veiculação de sua imagem nas redes sociais (Facebook, Instagram
e Twitter) e outros veículos de comunicação da Toca CE e do Conselho Branco, não incorrendo
as instituições em qualquer delito nas esferas civil e criminal pela divulgação das imagens
enviadas.

c) Os participantes responsabilizam-se pela autoria dos vídeos enviados, abstendo-se se utilizar
imagens de terceiros em suas apresentações. O descumprimento deste dispositivo implicará na
desclassificação do participante no concurso, além das punições cabíveis, nas esferas civil e
criminal, previstas pelo ordemamento jurídico brasileiro.
- CRONOGRAMA
27/04
03/05
16/05
18/05
22/05
24/05
28 /05
30/05

Divulgação do Concurso/ Publicação do Regulamento no site do Conselho Branco e nas
redes sociais da Toca CE
Início das inscrições
Término das inscrições
Prazo final para adequação de inscrições
Divulgação dos finalistas nas redes sociais da Toca CE
Início da Votação Popular
Término da Votação Popular
Divulgação dos Vencedores
PATROCÍNIO:

