
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 i  el  Club  Català  de  Ciència-Ficció,  Fantasia  i  Fàndom  (cf)3
organitzen el  2r Concurs de Cosplay de la Festa de Trons del dia 30 d’abril
de 2016.

1. Els cosplayers poden participar en solitari o en grup i no hi ha límit d’edat. Hi
haurà un màxim de 30 places per participar. Els grups compten com a una sola
plaça.

2.  Les inscripcions  es  realitzaran el  mateix dia  de la Festa,  a  partir  de les
10:00h, a l’estand del  Club Català de Ciència-Ficció,  Fantasia i  Fàndom,
també conegut com a (cf)3. Les places estaran obertes fins una hora abans del
concurs. També es poden realitzar online, al correu aruynn@gmail.com fins el
dia 28 d’abril a les 24:00h.

3.  Els vestits s’han de basar en l’univers de  Cançó de Gel i Foc, ja sigui les
novel·les o la sèrie de televisió. A la inscripció s’haurà d’especificar el nom del
personatge que es representarà, juntament amb el del participant.

4.  Els  vestits  poden  ser  prefabricats,  encara  que  es  valorarà  de  manera
especial la confecció i treball del vestit.

5. No es permetran efectes especials que necessitin la xarxa elèctrica. També
estan prohibits efectes de foc o fum, “crackers” que continguin pólvora i llums
làser. Es poden escampar objectes sobre l'escenari durant la presentació, però
està  prohibit  tacar,  marcar  o  fer  malbé  l'escenari.  Queda prohibit  qualsevol
element que requereixi temps per a la seva neteja de l'escenari.

6. No es obligatori que els participants realitzin una coreografia per a participar,
encara que es concediran  punts extra a l’hora de puntuar al  participant. La
durada de l'actuació no podrà excedir els 2 minuts.

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

 1r premi: Joc de taula Monopoly Joc de Trons
 2n premi: Figura Tron de Ferro 14 cm
 3r premi: lot de productes de marxandatge local relacionats amb la sèrie

L’hora de lliurament del premis serà a les 19:00h, a l’espai de la placeta de la
Biblioteca.

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
representació.



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 o altres objectes contundents o afilats. Està prohibit també
l'ús d'elements perillosos per a la integritat física de les persones com material
pirotècnic i inflamable.

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  ni  del  (cf)3.  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 i a (cf)3
com a organitzadors del Concurs de Cosplay. 


