
REGULAMIN KONKURSU COSPLAY 

 

Jeżżeli chcesz wziąćąć udziałł w naszym konkursie, na począątek musisz wiedziećć, żże: 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Porozmawiajmy O Popkulturze – Ale Raczej 

Taktowanie „POP-ART” (Organizator). 

2. Koordynatorem konkursu jest Agata Tomaszewska (Koordynator). 

3. Konkurs odbywa się podczas Szczecińskich spotkań z popkulturą BETON 2018 (BETON)            

17.11.2018 r. 

4. Konkurs polega na przygotowaniu kostiumu, który następnie musisz zaprezentować          

publiczności i jurorom. 

5. Jeżeli zgłaszasz się do udziału, automatycznie akceptujesz ten regulamin i wyrażasz            

zgodę na to, że możemy robić Ci zdjęcia i Cię filmować, a potem wykorzystywać to w celach                 

związanych z promocją naszych działań, relacjach i innych fajnych rzeczach (i w nudnych             

sprawozdaniach…). 

 

ŻŻeby wziąćąć udziałł w naszym konkursie : 

1. Musisz przygotować kostium! Możesz inspirować się kulturą popularną w najszerszym           

tego słowa znaczeniu: komiksami, mangami, książkami, filmami, animacjami, grami,         

serialami, obrazami, a nawet własną wyobraźnią. Tak, możesz cosplayować OC! 

2. Twój kostium nie może obrażać innych osób w żaden sposób. 

4. Możesz wykorzystać przebranie używane już (a nawet nagrodzone!) w innym konkursie. 

5. Strój wykonujesz tak samodzielnie, jak tylko się da!  

6. Możesz zgłosić tylko 1 strój <smuteczek>. 

7. Jak nie masz 18 lat, musisz dostarczyć nam zgodę rodziców lub opiekunów (formularz do               

pobrania na stronie https://betoniarka.net/beton-2/beton2018/cosplay). 

8. Jeżeli bierzesz bezpośredni udział w organizacji BETONu, to nie możesz brać udziału w              

naszej zabawie. Sorry, Winnetou...  

 

Możżesz startowaćć w kategoriach: 

● na najlepszy kostium 

● na najlepszą prezentację 

 

https://betoniarka.net/beton-2/beton2018/cosplay


Ocenimy zgodność z opisem, który nadeślesz i wykonanie techniczne podczas rundy jury            

(indywidualnej z jurorami) oraz konkursu (prezentacji przed widownią). 

Prezentacja solowa powinna trwać 30 - 120 sek, a grupowa 30 - 150 sek. Możecie               

skorzystać z przesłanej wcześniej do nas prezentacji lub podkładu muzycznego. A także            

rekwizytów! Dajcie wcześniej znać, czy mamy Wam z nimi pomóc, czy weźmiecie do             

pomocy znajomych. 

E-mailowo podamy Wam terminy prób, rundy jury i konkursu i konkursu oraz            

poinformujemy o ewentualnych zmianach.  

 

Nie wolno: 

używać ognia i innych materiałów niebezpiecznych 

zachowywać się wulgarnie 

niszczyć niczyjego mienia  

naruszać dobrego imienia innych oraz ich nietykalności cielesnej 

 

Za powyższe grozi DYSKWALIFIKACJA bez prawa odwołania! 

 

No i najlepsze, czyli NAGRODY: 

Jury przyzna: 

trzy miejsca w kategorii Najlepszy kostium własny, 

trzy miejsca w kategorii Najlepszy kostium ze źródła związanego z popkulturą, 

pierwsze miejsce oraz wyróżnienie w kategorii Prezentacja, 

za odwzorowanie postaci i wykonanie stroju w przypadku kostiumów oraz za występ            

sceniczny podczas prezentacji. 

 

Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe przygotowane specjalnie         

na tę okazję. Przekazanie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu. 

 

UWAGA! Teraz będzie dużo RODO! Bo jeżeli zgłaszasz się do konkursu, wyrażasz zgodę na              

przetwarzanie Twoich danych osobowych! W tym wizerunku! 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Porozmawiajmy O 

Popkulturze – Ale Raczej Taktownie „POP-ART” z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 



49a/15, 70-415 Szczecin, e-mail: stowarzyszeniepopart@gmail.com. 

2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: 

stowarzyszeniepopart@gmail.com i dopiskiem w tytule [DANEOSOBOWE]. 

3. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia oraz utrzymania kontaktu z 

uczestnikiem po zakończeniu konkursu Cosplay. 

4. Dane będą przechowywane przez okres 13 miesięcy. 

5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom odpowiedzialnym za organizację 

konkursu: koordynatorowi konkursu cosplay - Agacie Tomaszewskiej oraz przedstawicielce 

stowarzyszenia - Marcie Kosteckiej. 

6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia            

lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w            

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych - do jej wycofania. Skorzystanie z            

prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu             

wycofania zgody. 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie wymaganych danych osobowych 

 


