
Regulamin Konkursu cosplay na 27. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i 
Gier w Łodzi 2016 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w konkursie cosplay na 27. Międzynarodowym 
Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. 

2. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier z siedzibą w Łodzi przy ul. 
Targowej 1/3 90-022, Łódź. 

3. Konkurs cosplay, zwany dalej Konkursem, jest przeznaczony dla każdego uczestnika Festiwalu, 
który samodzielnie tworzy stroje. 

4. Konkurs odbywać się będzie pierwszego dnia Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, czyli w 
sobotę 1 października 2016. 

5. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację regulaminu. 

6. Regulamin został zamieszczony na stronie http://komiksfestiwal.com/ 

 

§2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie 
i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z komiksów, mang, 
anime, gier konsolowych lub komputerowych. 

2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która spełnia 
następujące warunki: 

a) W dniu Konkursu ma skończone 13 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica 
lub opiekuna prawnego. 

b) Zgłosiła swój udział w Konkursie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie wydarzenia (http://komiksfestiwal.com/) 

3. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgoda opiekunów prawnych może być 
dostarczona w każdej zgodnej z polskim prawem formie, włączając w to zgodę ustną. Preferowana 
jest jednak zgoda w formie pisemnej. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani członkowie ich rodzin. 

5. W Konkursie mogą brać udział stroje wcześniej prezentowane lub nagradzane. 

6. Prezentowane stroje nie powinny zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub 
obraźliwe. Zabronione jest również propagowanie materiałów lub symboli nawołujących do 
nienawiści rasowej, obrażających wyznania religijne, bądź o zabarwieniu erotycznym oraz niezgodne 
z obowiązującym w Polsce prawem. 
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7. W razie rezygnacji z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania Organizatora. 

§3 

Zgłoszenia 

1. W Konkursie może wziąć udział każdy uczestnik Festiwalu, który najpóźniej do 25 września 2016 r. 
wypełni i nadeśle drogą elektroniczną odpowiedni formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie 
internetowej Festiwalu na adres cosplay@komiksfestiwal.com 

a) Zgłoszenie powinno zawierać: 
• Imię, nazwisko, pseudonim Uczestnika 
• Datę urodzenia (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub 

opiekuna prawnego) 
• Imię lub nazwę postaci, nazwę serii, z której pochodzi postać 
• Zdjęcia dokumentujące pracę nad prezentowanym strojem lub zdjęcia skończonego 

stroju. Przesłanie minimum 2 zdjęć wraz z formularzem zgłoszeniowym jest 
obowiązkowe. 

• Min. 2 zdjęcia przedstawiające postać (format .jpg) 
• Ewentualny podkład muzyczny do prezentacji stroju, o maksymalnej długości 1 min 

dla występu solo i 1 min 30sek dla występu w grupie (format.mp3). 
• Email (jeśli inny niż ten, z którego Uczestnik wysyła zgłoszenie). 
• Zapowiedź, która przed występem zostanie odczytana przez prowadzącego Konkurs. 

2. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, Organizator może odesłać je do autora celem 
uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających zmian. Poprawki 
muszą zostać naniesione przez zgłaszającego w ciągu 3 dni od daty ich wskazania przez Organizatora. 

3. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletu dokumentów (formularz i zdjęcie) jest 
podstawą do odrzucenia zgłoszenia. 

4. W terminie do 7 dni od daty zakończenia rejestracji Organizator poinformuje wybrane osoby o ich 
zakwalifikowaniu do Konkursu. 

5. Osoby, które do 25 września 2016 prześlą wymagane dane przez formularz zgłoszeniowy, a 
następnie zostaną zakwalifikowane do Konkursu cosplay otrzymają od Organizatora bezpłatne 
wejściówki za 27. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. 

 

§4 

Przebieg i sposób rozstrzygnięcia Konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: rundy jury oraz z prezentacji stroju na scenie. 

2. Runda jury odbędzie się przed Konkursem. Stroje Uczestników będą indywidualnie oceniane i 
oglądane przez jury Konkursu.  

3. Konkurs odbywać się będzie na głównej scenie Festiwalu. Uczestnicy będą mieli 1 min (solo) lub 1 
min 30 sek (grupa) na zaprezentowanie swoich strojów. 
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4. Wszyscy uczestnicy będą oceniani przez jury Konkursu w dwóch kategoriach: najlepszy strój oraz 
najlepsza scenka. 

5. Ocenie podlega: 

• Dokładność i staranność wykonania stroju 
• Podobieństwo do postaci 
• Prezentacja stroju 

5. Jury przyzna 3 nagrody w kategorii najlepszy strój oraz jedną nagrodę w kategorii najlepsza scenka 
(grupowa lub solo). 

6. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w sobotę 1 października 2016 na scenie głównej Festiwalu. 

 

§5 

Nagrody 

1. Nagrody w Konkursie zostaną opublikowane do 15 września 2016 na stronie internetowej 
Festiwalu oraz na profilu Facebook. 

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, jak również 
zamiany nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny.  

3. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.  

4. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika 
losowego, a mechanizm Konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy "O 
grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach" (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 
145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późn. 
zmianami). 

 

§6 

Przetwarzanie danych osobowych oraz prawa autorskie 

1. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzane jego danych osobowych w 
celu przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustwą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926). 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w 
Konkursie.  

4. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż prezentowany strój wykonał własnoręcznie z 
dostępnych mu materiałów, a przedstawiona przez niego prezentacja nie narusza praw innych osób. 

5. Uczestnik przystępując do Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez 
Organizatora w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza 
nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez Organizatora formie, w tym drukiem na papierze, 



nośnikach cyfrowych i innych, w Internecie; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w 
dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną 
własność Organizatora z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszystkich zmianach uczestnicy 
zostaną powiadomieni drogą mailową. 

3. Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz 
jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa. 

 

 


