Правила за категория Любителски Косплей
AnimeS Expo 2018
В тази категория могат да се състезават индивидуални участници и групи от двама
до десет души.
– Няма възрастово ограничение за участие. Участници по-малки от 14 години трябва да се
запишат с родителите си.
– За записване трябва да се предостав информация за участника и снимки (поне една) на
героя с високо качество! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да има общо описание на костюма +
планирания реквизит.
– Препоръчително е, но не е задължително да се пращат снимки на създаването на
костюма. Също може да се изпращат линкове от Facebook или друг сайт, където снимките
са качени с високо качество.
– Ако участникът има каквито и да е реплики или говор по време на сценката е нужно да
се отрази в имейла с цел предвиждането на микрофон;
– ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е участникът да включи музика към сценичното си представяне. Аудио
файлът трябва да бъде обединен с изображенията избрани за сценката и изпратен не покъсно от 7 дни преди събитието.
– ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да бъде изпратено и описание на сценичното представяне (сценарии)
– какво ще правите на сцената, какъв реквизит и декор ще използвате (ако има такъв).
– Оригинални и фенски герои са позволени, няма твърди ограничения на това, което
може да направите.

Главните организатори запазват правото си да дисквалифицират участник и
да не позволят той да се представи на сцената, ако сметнат, че костюма или
скеча са прекалено вулгарни и/или нецензурни по тяхно мнение.

Времетраене на сценките:
– Соло участниците имат от 2 до 7 минути сценично време. Смята се времето от
започването на музиката. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МИНИМАЛНО ВРЕМЕ – 90 СЕКУНДИ

– Групите в тази категория разполагат с до 15 минути сценично време (смята се времето
от започването на музиката). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МИНИМАЛНО ВРЕМЕ – 120 СЕКУНДИ
– При записване на група за любителския косплей е необходимо 1 човек (представител на
групата) да предостави цялата информация на косплей организаторите в посочения срок.
– Костюмът не може да съдържа прекалена нецензурни елементи.

Категорията Любителски Косплей е създадена за хората, които
участват за удоволствие и нямат намерение да се състезават
професионално за големите награди. За сметка на това в тази
категория има множество по-малки награди. Ако сте нов и не можете
да се справите с нещо от условията, свържете се с нас, на нашата
facebook страница и ще ви помогнем. Забавлението е сигурен фактор!
Наградите за категория Любителски Косплей са:
– Best of show
– Best male costume
– Best female costume
– Best prop
– Best hairstyling
– Best performance
– Best makeup
– Best Group cosplay

Допълнителни наградит за категория Любителски Косплей са:
– judge personal favorite
– Best Fan-made cosplay

Как става записването?

За записване като участник в Косплея е задължително да изпратите следната
информация:
– Име и фамилия;
– Години / дата на раждане;
– Снимка – паспортна и линк към профил в Facebook;
– e-mail адрес;
– Телефон за връзка;
– Заглавие на източника и име на персонажа,от който е той;
– Поне една снимки на персонажа с възможно най-голямо качество, видео на
представлението с прикачен аудио файл;
– При нужда от личен помощник за грим, облекло или допълнителна помощ в
съблекалните, участникът трябва да запише помощника си чрез имейл (име и фамилия,
снимка).
*всяка група и/или солов участник има право на 1 личен помощник, който няма право да
е част от сценката.
- Задължително изпращате готов файл във формат mp4, който да съдържа музикалния
ви файл за излизане на сцената и всичкото съдържание (снимки / видео), което желаете
да бъде показано. Този файл трябва да бъде с времетраенето на сценката ви. Ако
изпълнението ви приключи преди файла, ще бъдете дисквалифицирани.
Препоръчителна, но не задължителна информация:
– телефон или e-mail на родител/ близък приятел – за връзка
*единствено за архивни цели, вашите снимки няма да бъдат критерии за записване в
косплей категориите.
Данните трябва да изпратите на e-mail: cosplay@animesexpo.com
Срокове:
Крайна дата за записване – 17 Март 2019 г. до 23:59:59 ч.
ДАТИТЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА!
АКО НЕ УСПЕЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ НАВРЕМЕ – НЯМА ДА СТЕ ЧАСТ ОТ ШОУТО.
Организатори на категория Любителски косплей на AnimeS Expo 2019:
Тони Дудев –Ryuk

