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REGRAS CONCURSO COSPLAY PAINEIRAS SHOPPING 2022 
 

As regras a seguir são referentes ao concurso cosplay realizado no Paineiras 

Shopping, dentro da Programação de Férias, em julho de 2022. Todos os participantes 

ao se inscreverem para o concurso, se declaram cientes dos termos aqui estabelecidos 

e que estão de acordo com todos os itens listados. 

1. Das inscrições 

a. As inscrições serão realizadas no dia e local do evento, iniciando 

1h hora antes do horário programado. 

b. Os participantes só poderão se inscrever para o concurso com 1 

(um) cosplay, não havendo a possibilidade de o mesmo 

participante figurar mais de uma performance por vez. 

c. Os participantes precisarão identificar seu personagem e a obra 

a qual pertencem no ato da inscrição, além de fornecer materiais 

de referência para a finalidade de análise dos jurados. 

d. Cosplays de personagens originais podem participar do 

concurso, desde que sejam apresentados todos os materiais de 

referência, contextos, obras e outras quaisquer fontes que 

acrescentem informações para os jurados. 

e. A caracterização de cosplay só será válida para as finalidades 

deste concurso se for uma montagem completa. Ou seja, o 

participante precisará estar completamente caracterizado com o 

personagem a qual representa. 

f. Pessoas de todas as idades podem se inscrever para 

participação no concurso. 

g. Não serão permitidas inscrições após o início das avaliações e 

apresentações do concurso. 

h. As inscrições são pessoais e somente podem ser realizadas 

pelos próprios participantes. 

 

2. Categorias e Participações 

a. Todos os participantes concorrem a uma única categoria: Desfile 

Individual. 

b. Cada participante concorre individualmente, não sendo possível 

a participação de duplas ou grupos concorrendo juntos. 

c. Todos os participantes terão o mesmo tempo para desfilar e se 

apresentar. 

d. Os candidatos terão sua ordem de apresentação indicadas 

através de uma numeração vinculada a ordem em que realizaram 

sua inscrição. 

e. O participante que, durante o concurso, não atender a sua 

chamada para o desfile, com a ordem estabelecida no item 2.d, 

será automaticamente desclassificado. 
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f. Todos os participantes concorrem em pé de igualdade, sendo 

permitido a participação de todos que cumprirem os requisitos 

apresentados neste regulamento. 

 

3. Avaliações e Premiação 

a. Todos os candidatos serão avaliados pelos mesmos jurados 

seguindo os mesmos critérios de avaliação. 

b. Os jurados serão identificados e previamente apresentados a 

todos os presentes, antes do início do desfile. 

c. Os jurados darão uma nota para cada cosplay seguindo os 

critérios de construção de personagem, qualidade da montagem 

e da composição e acessórios com adereços adicionais.  

d. As notas serão somadas entre si e resultarão em uma média. O 

cosplay com a maior nota será o vencedor. 

e. Em caso de empate, todos os jurados farão nova avaliação entre 

os concorrentes, observando mais criteriosamente os itens de 

avaliação, e um consenso entre eles escolherá o vencedor. 

f. Os melhores cosplays serão classificados nas posições de 1º, 2º 

e 3º lugar tendo sua premiação equivalente a posição que 

ocuparem, sinalizadas no item listadas no item 3.f. 

g. Todas as premiações serão feitas em dinheiro. O 1º lugar ganhará 

R$200,00, o 2º lugar será premiado com R$100,00 e o 3º R$50,00. 

h. Os prêmios serão entregues no dia da realização do concurso. 

 

4. Informações adicionais 

a. A presença e o porte de réplicas de armas brancas são 

permitidos desde que sejam feitas de papelão, madeira, plástico 

ou outros materiais não cortantes e que não possuam pontas 

capazes de machucar ou perfurar. 

b. Materiais possivelmente cortantes e/ou que apresentem riscos 

para os outros participantes ou pessoas presentes no Shopping, 

NÃO SERÃO PERMITIDOS. 

c. O porte ou manuseio de armas de fogo, de qualquer natureza, 

mesmo descarregadas, SÃO EXPRESSAMENTES PROIBIDAS para 

as finalidades do concurso. O porte pessoal precisa estar de 

acordo com o Estatuto do Desarmamento segundo a lei 10.826/03 

d. Disparadores de air soft e sinalizadores de paintball só são 

permitidos desde que estejam descarregadas. 

e. Não é permitido expressões, gestos ou coreografias de 

conotação sexual.  

f. Todas as formas de expressão artísticas e de gênero, 

independentes de raças, etnias, credos e biotipos são 

absolutamente bem vindas. 

g. Demais dúvidas e informações podem ser esclarecidas pelo 

WhatsApp (11) 99104-3771 ou pelo Instagram @paineirasshopping. 


