
REGULAMIN KONKURSU COSPLAY 

 

I Postanowienia ogólne 

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

Taktowanie „POP-ART” (zwane dalej "organizatorem"). 

2. Konkurs odbywa się podczas drugiej edycji BETON. Szczecińskie spotkania z popkulturą            

17.11.2018 r. (zwanego dalej "BETONem"). 

3. Koordynatorem konkursu jest Agata Tomaszewska. 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie kostiumu pochodzącego ze źródła          

związanego z popkulturą lub własnej wyobraźni i poddanie go ocenie jury w trakcie  konkursu. 

 

II Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich bez względu na ich wiek, jednak osoby poniżej 18               

roku życia chcące wziąć w nim udział muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców / opiekunów              

której formularz dostępny jest na stronie https://betoniarka.net/beton-2/beton-2018/cosplay. 

2. Zgłaszane stroje muszą pochodzić z istniejących źródeł związanych z popkulturą, np. z             

książek, komiksów, gier, filmów, seriali, ilustracji i tym podobnych lub z własnej wyobraźni. 

3. Wymogiem wzięcia udziału w konkursie jest własnoręczne wykonanie prezentowanego przez           

siebie stroju. 

4. Zabrania się zgłaszania więcej niż jednego stroju, dodatkowo nie może on zawierać treści              

powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. 

5. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne          

rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny wykonanych podczas         

BETONu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją BETONu. 

6. Osoby biorące bezpośredni udział w organizacji BETONu, tzn. organizatorzy i koordynatorzy,            

nie mogą brać udziału w konkursie. 

7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 

 

 

https://betoniarka.net/beton-2/beton-2018/cosplay


III Kategorie nagród 

1. Uczestnicy mogą zdobyć nagrody w takich kategoriach jak: 

● Najlepszy kostium 

o własny: Kostium wykonany według własnego pomysłu. Ocena dokonana będzie         

na podstawie opisu zgłaszanej postaci, technicznego wykonania stroju oraz         

ogólnego pomysłu.  

o ze źródła związanego z popkulturą: Kostium stworzony na podstawie postaci          

występującej w źródle związanym z popkulturą. Ocena dokonana będzie na          

podstawie podobieństwa zaprezentowanego stroju z wysłanym przez uczestnika        

źródłem graficznym oraz starannością wykonania. 

● Najlepsza prezentacja: W tej kategorii nagrodzona zostanie najlepsza prezentacja         

sceniczna. Oceniany będzie całokształt występu, czyli pomysł na występ i jego           

czytelność, umiejętności aktorskie uczestnika/uczestników, przygotowanie i      

wykorzystanie rekwizytów oraz scenografii. Prezentacja solo powinna trwać od 0:30 do           

2:00, a grupowa od 0:30 do 2:30. 

 

IV Przebieg konkursu 

1. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej           

https://betoniarka.net/beton-2/beton-2018/cosplay do dnia 03.11.2018 r. włącznie. 

2. W przypadku zgłoszenia cosplayu postaci pochodzącej ze źródeł związanych z popkulturą, do             

zgłoszenia należy dołączyć plik graficzny przedstawiający postać, której strój jest zgłaszany. Plik            

powinien być w możliwie najlepszej rozdzielczości  w formacie .jpg lub .png. 

3. Ewentualne pliki dźwiękowe (przycięte do długości o której mowa w § IV pkt 4), prezentacje,                

które mają pojawić się w tle podczas występu, należy wysłać na maila            

cosplay.beton@gmail.com, wpisując w temacie swoje imię i nazwisko, do dnia 03.11.2018 r. 

4. Uczestnicy konkursu biorą udział w następujących etapach konkursu: 

● Próba – nie obowiązkowa część konkursu, polegająca na zapoznaniu się z miejscem            

przebiegu konkursu. 

http://www.pop-art.org.pl/beton/cosplay
mailto:cosplay.beton@gmail.com


● Runda jury - obowiązkowa część konkursu, polegająca na indywidualnym spotkaniu z           

jury, trwającym maksymalnie 10 minut. Podczas rundy jury, sędziowie mogą obejrzeć z            

bliska  prezentowany kostium oraz zadać pytań odnośnie jego wykonania. 

● Konkurs - prezentacja kostiumu przed widownią. Podczas tej części jury przyznaje           

punkty za strój i prezentację. Prezentacja powinna trwać:  

o dla występujących solo minimum 0:30 sekund, a maksimum 2:00,  

o dla występujących grupowo minimum 0:30 sekund, a maksimum 2:30. 

5. Termin próby, rundy i konkursu, zostaną podane uczestnikom w e-mailach przed BETONem             

(w przypadku jakichkolwiek zmian uczestnicy będą systematycznie informowani w kolejnych          

e-mailach). 

6. W przypadku nieobecności uczestnika na którejś z obowiązkowych części konkursu poniesie            

on konsekwencje opisane w „§ VI Dyskwalifikacje i upomnienia”. 

 

V Występy sceniczne 

1. Uczestnicy mogą wystąpić na scenie zarówno indywidualnie jak i w grupach. 

2. Każdy występ sceniczny powinien trwać zgodnie z czasem określonym w § IV pkt. 4, a                

podczas jego trwania może być odtworzona nadesłana wcześniej przez uczestnika prezentacja lub            

podkład muzyczny o których mowa w § IV pkt 3. 

3. Organizatorzy zapewniają pomoc w podawaniu / wnoszeniu na scenę wymienionych przez            

uczestnika w formularzu zgłoszeniowym rekwizytów. 

4. Uczestnicy podczas występów nie mogą:  

● używać ognia,  

● używać wulgarnego języka, 

● zachowywać się obsceniczne,  

● zachowywać się w sposób naruszający dobra osób trzecich.  

Naruszenie zapisu tego punktu grozi dyskwalifikacją. 

 

 

 



VI Dyskwalifikacje i upomnienia 

1. Organizatorzy mają prawo w każdej chwili upomnieć lub zdyskwalifikować uczestnika           

niestosującego się do regulaminu. 

2. Koordynatorka konkursu będzie indywidualnie rozpatrywać upomnienia i dyskwalifikacje w          

przypadku gdy: 

● Uczestnik celowo uszkodził lub zniszczył strój, rekwizyty lub scenografię należące do           

innych uczestników konkursu, 

● Uczestnik okazał szeroko rozumianym brak kultury wobec pozostałych osób biorących          

udział w konkursie, 

● Uczestnik bez podania przyczyny, nie stawił się na rundzie jury lub na swoim występie              

podczas konkursu. 

3. W przypadku naruszenia regulaminu przez uczestnika zostaje on zdyskwalifikowany oraz           

organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jego zachowanie. 

 

VII Przyznawanie nagród 

1. W drodze głosowania Jury wybierze: 

● Pierwsze trzy miejsca w kategorii Najlepszy kostium własny, 

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

● Pierwsze miejsce oraz wyróżnienie w kategorii Prezentacja. 

2. Przyznawane w konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość              

pieniężną. 

3. Decyzje Jury nie podlegają zaskarżeniu. 

4. W kategorii Najlepszy kostium oceniane będzie: 

● Odwzorowanie postaci, 

● Techniczne wykonanie stroju. 

5. W kategorii Prezentacja oceniany będzie jedynie występ sceniczny. 

6. Zwycięzcy oraz uczestnicy, którzy zdobyli wyróżnienia, otrzymają atrakcyjne nagrody          

rzeczowe przygotowane specjalnie na tę okazję. Przekazanie nagród odbędzie się po zakończeniu            

konkursu. 



 

VIII Informacje o przetwarzaniu danych 

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 Prezesce         

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. 

 


