
FESTA DE TRONS
Bases del concurs Cosplay Canet de Mar

L’Ajuntament de Canet de Mar,  a través de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Turisme organitza el 1r Concurs de Cosplay de la Festa de Trons del dia 28
de novembre de 2015.

1. Els participants han de tenir la nacionalitat espanyola o un permís permanent
de residència a Espanya en vigor, sent obligatori que siguin majors de 14 anys
el dia 1 de novembre de 2015. Els cosplayers poden participar en solitari o en
grup, amb un màxim de 10 integrants per grup.

2. El Concurs de Cosplay tindrà lloc el dissabte 28 de novembre de 2015, a
les  11:30 hores, a l’escenari situat a la Riera Sant Domènec. Es començarà
per la inspecció de les disfresses per part del jurat i a continuació tindran lloc
les actuacions.  Els inscrits s'han de presentar  al  recinte almenys 30 minuts
(11:00h)  abans  de  l'inici  del  concurs.  Els  que  no  estiguessin  al  seu  lloc  a
aquesta  hora  no  podran  passar  la  revisió  de  les  seves  disfresses  i
consegüentment no tindrien la corresponent puntuació per part del jurat.

3.  La  inscripció  online  es  realitzarà  a  partir  de  les  09.00h  del dia  18  de
novembre i finalitzarà a les 21:00h del dimecres 25 de novembre, a través de
la  web  de  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar www.canetdemar.cat i
www.turismecanet.cat La confirmació  d’inscripció efectiva  serà notificada per
l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme a cada inscrit per email.
També es podrà realitzar la inscripció, el mateix dia de la Festa, el dissabte 28
de novembre, a partir de les 10:00 i fins a les 11:00h, hora en que es tancaran
les inscripcions.

Els inscrits online hauran de confirmar la seva participació el dissabte 28 de
novembre de 2015 a l’estand d'inscripcions situat a la Riera Sant Domènec,
entre les 10.00 i les 11.00 h. 
L’organització  sol·licitarà  a  tots  els  inscrits  imatges  de  referència  dels
personatges que  representaran (per  a la valoració  per  part  del  jurat  de  les
disfresses)  així  com àudio de la seva actuació (en format àudio CD o arxiu
mp3).
Des de l’estand d’inscripcions es lliurarà a cada participant una numeració. 

4. Les disfresses han de basar-se en personatges de la sèrie. En la inscripció
s'haurà d'especificar el nom del personatge que es representarà.

5.  Les disfresses han d'estar  fetes a mà. No estan permeses les disfresses
prefabricades  o  d'encàrrec.  Per  a  la  confecció  del  vestit  del  participant  es
poden  utilitzar  accessoris  o  parts  prefabricades,  però  només  si  han  estat
modificats de forma evident pel concursant. Els participants pujaran les seves
disfresses i atrezzos a l'escenari sense l'ajuda de tercers, tasca per a la qual
disposaran  d'un  minut.  No  es  permetran  efectes  especials  que  vagin
connectats a la xarxa elèctrica, generador o qualsevol altre tipus de connexió.
També estan prohibits efectes de foc o fum, crackers que continguin pólvora i
llums  làser.  Es  poden  escampar  objectes  sobre  l'escenari  durant  la



representació,  però  està  prohibit  tacar,  marcar  o  danyar  l'escenari.  Queda
prohibit  qualsevol  element  que  requereixi  temps  per  a  la  seva  neteja  de
l'escenari.

6. Els cosplayers realitzaran una breu actuació o desfilada a l'escenari a les
12:00h perquè  el  jurat  valori  la  seva  caracterització. Els  participants  poden
realitzar  una  coreografia  amb  música  de  la  seva  elecció.  La  durada  de
l'actuació no pot excedir els 2 minuts.

7.  El  jurat  escollirà directament  els  guanyadors.  Els  Premis que s'atorgaran
seran dos.

 1r premi: espasa de Jon Snow valorada en 330€ pvp
 2n premi: lot de productes de marxandatge local relacionats amb la sèrie

L’hora de lliurament del premis serà a les 18:00h, al mateix lloc de l’actuació

8. El jurat valorarà l'originalitat, bon gust, bellesa i confecció de les disfresses, i
sobretot la seva fidelitat estètica amb els personatges de la sèrie, així com la
coreografia  i  posada  en  escena  dels  concursants  en  la  seva  actuació  o
desfilada.

9.  Atenent  el  Reial  Decret  137/1993  sobre  el  Reglament  d'Armes,  queda
terminantment prohibit que els participants utilitzin en la seva actuació armes
de foc, de metall i altres objectes contundents o imitacions que per les seves
característiques puguin induir  a confusió sobre la seva autèntica naturalesa.
Està prohibit també l'ús d'elements perillosos per  a la integritat física de les
persones com material pirotècnic i inflamable. Només es permetran imitacions
d'armes en plàstic, cartró i altres materials que no suposin perillositat ni per als
concursants ni per al públic assistent.

10. L'organització i el jurat es reserven el dret d'adoptar qualsevol iniciativa que,
sense estar regulada en aquestes bases, contribueixi al major èxit del concurs,
sense  que  pugui  formular-se  cap  reclamació.  Si  es  produeix  un  canvi  en
l'horari, el  lloc de celebració o la cancel·lació del  Concurs de Cosplay  a la
Festa de Trons de Canet de Mar, els participants no tenen dret a cap mena de
compensació per part de l’Ajuntament de Canet de Mar. La participació en el
concurs suposa la plena  acceptació  de les  bases  i  la  renúncia expressa  a
qualsevol reclamació a l’Ajuntament de Canet de Mar com a organitzador del
Concurs de Cosplay. 


