PASAREL·LA COSPLAY AL FRIKI DAY CALVIÀ 2022 - ES GENERADOR
Requisits de participació:
1. L’objectiu d’aquesta activitat es generar un punt de trobada i exhibició amistosa entre
cosplayers joves, entenent el cosplay com una caracterització d’un personatge
manga, de vídeojocs, còmics, etc, aprofitant la proximitat de la data del dia de
l’Orgull Friki. Aquesta activitat està promoguda per l’Associació Golden Ryuu,
dedicada a organitzar esdeveniments ambientats en la cultura friki.
2. Serà necesària la inscripció prèvia. Les inscripcions es duran a terme mijançant
aquest formulari INSCRIPCIÓ COSPLAY - Formularios de Google. Data límit
d’inscripció: 21 de maig a les 16h.
3. Els destinataris de l’activitat serán persones entre 12 i 30 anys.
4. Les inscripcions es faran per ordre d'entrada. A cada entrada li serà assignat un
número de participació que serà el número assignat al sorteig per estricte ordre
d’inscripció .
5. Els i les participants que vulguin ambientar la seva desfilada amb música , hauran
d'enviar un arxiu MP3 al correu electrònic goldenryuuofficial@gmail.com per a
acompanyar la seva actuació o dur-la el dia de l’activitat.
6. Queden prohibits els efectes de foc o fum, crackers que continguin pólvora i llums
làser. No es poden escampar objectes sobre l'escenari durant la desfilada, està
prohibit tacar, marcar o danyar l'escenari.
7. Atenint-se al Reial Decret 137/1993 sobre el Reglament d'Armes, queda
terminantment prohibit que els i les participants utilitzin en la seva desfilada 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
a material pirotècnic i inflamable. Només es permetran imitacions d'armes en plàstic,
cartó i altres materials que no revesteixin perillositat ni per als concursants ni per al
públic. Queda prohibit pujar líquids o cristalls a l'escenari.
8. Els i les participants seran avisats de que estan correctament inscrits per correu
electrònic abans de l’activitat.
9. Cada participant haurà d’estar present a Es Generador abans de les 17h del 21 de
maig i avisar a l’organització.
10. Els cosplays podran representar qualsevol personatge de ficció de la cultura Popular
Oriental i Occidental.

11. No es podrà estar més de 1 minut sobre l’escenari, amb l’objectiu d’agilitzar
l’esdeveniment.
12. Quedaran fora de l’esdeveniment i del sorteig totes les disfresses i actuacions que
puguin resultar ofensives per a l'organització i la resta de participants.
13. S’hauran de seguir les indicacions de l’organització en tot moment.
14. No es podrà faltar al respecte a l’organització, la resta de participants o qualsevol
persona visitant de l’esdeveniment.
15. L’incompliment d’algun punt d’aquestes bases podrà provocar la desqualificació de la
activitat i inclús l’expulsió del recinte.
Sorteig entre els i les participants.
Es sortejaran, de manera no acumulable, entre totes les persones
compleixin amb els requisits de l’activitat:

participants que

- 2 entrades dobles per al PowerUP Orchestra,
- 2 xecs regal per a canviar en “Ribes&Casals” per valor de 50€ cadascun.

Premis Golden Ryuu
Durant l’activitat es faran fotografies a les persones participants per incloure a una galería al
Instagram @goldenryuuofficial, entitat que promou aquesta activitat. A partir del día 22 de
maig i fins el 30 de maig, es farà una votació popular, i els 2 cosplayers més votats rebran 1
sessió de fotografia cadascun de la mà de 2 tècnics de imatge i so.

