Правила за участие в квалификцията за World Cosplay Summit на AnimeS Expo 2019

1. Българският отбор ще бъде представен с група от двама участници
2. Групата трябва да е с Българско гражданство
3. Участниците трябва да имат навършени 18 години до 8 юли 2019
4. Победителите трябва да могат да пътуват за Нагоя, Япония в края на Юли до началото на
Август (периода на събитието е 25 Юли - 6 Август)
5. Персонажите трябва да са от едно заглавие.
6. Персонажите трябва да са от Японски заглавия –Аниме, Манга, Игра и Токусатсу
7. Хентай заглавия и оскъдно облечени персонажи са строго забранени
8. Сценката не трябва да надвишава 150 секунди
9. Ако сценката е на български или японски, групата задължително трябва вгради субтитри на
английски във видеото
10. Забранено е ползването на огън, сух лед и истински оръжия
11. Отборът трябва да изпрати портфолио на костюмите в прогрес
12. Оценката е комбинация от 50% сценка и 50% костюм
13. Пътят и престоят на двамата представители за Япония е осигурен. Допълнителни разходи
като храна, напитки и други неща, които не са пряко свързани с мероприятието WCS се поема
от участниците.

Подготовка / Правила на класиралият се отбор:
1. Трябва да бъдат подготвени по 3 костюма на човек: За парада, медийни изяви и финалите
(на финалите костюмите може да са същите с които са се класирали).
2. За финалите персонажите трябва да са от едно и също японско заглавие – Аниме, Манга,
Игра или Токусатсу
3. Реквизита и декора са лимитирани до колко групата и отговарящия организатор могат да

носят веднъж до залата. Само трима могат да подготвят нещата зад сцена
4. Височината на реквизита и декорите не трябва да надвишава 2 метра и тежина над 20
килограма
5. Участниците си поемат допълнителните багажи.
6. В Портфолиото задължително трябва да се вижда, че вие сте си правили костюмите и
реквизита
7. Трябва да си подготвите аудио файла и сценария, които ще бъдат пратени предварително.
Използването на гласовете на озвучителите е забранено.

Други правила:
1. Изпълнението може да е същото с което групата се е класирала, но ще трябва да се подобри.
2. Цялото изпълнение не трябва да надвишава 150 секунди. Това включва и подготовката на
сцената. Ако изпълнението е по-дълго, на отбора ще бъдат отнети точки от крайния резултат.
3. Само двамата представители и организатора ще бъдат допуснати в бекстейджа.
4. Групата няма право на помощници по време на сценката
5. Забранено е замърсяването на сцената.
6. Забранено е сценката да влиза в публиката
7. Забранено е ползването на огън

