
BASES CONCURS COSPLAY FRIKIFEST 2022 

 

L’Ajuntament de Marratxí convoca un concurs de Cosplay dins les activitats previstes a 

l’esdeveniment FrikiFest, organitzat per l’Àrea de joventut amb motiu del Frikiday 2022.  

L’objectiu és dinamitzar la població jove, potenciar la creació i la participació i donar cabuda als 

joves i població general interessada en la temàtica de la “cultura friki”.  

El concurs de CosPlay consisteix en la recreació mitjançant la roba i el maquillatge de 

personatges del món del còmic, els videojocs o l’anime entre d’altres.  

 

1. Participants 

Hi podran participar totes les persones interessades.  

El concurs està limitat a 70 participants a la modalitat Desfilada i 16 participants a la modalitat 

Interpretació.  

Els participants menors d’edat hauran de presentar autorització materna/paterna o de tutor legal.  

Podran optar a premi els participants d’edat compresa entre els 12 i els 35 anys.  

La totalitat del participants no premiats, indistintament de la seva edat, optaran als obsequis que 

s’atorgaran mitjançant sorteig.    

 

2. Format de participació  i termini  

Termini d’inscripció: de 12 a 26 de maig 2022 

La participació al concurs és gratuïta.  

El concurs tendrà lloc dissabte 28 de maig a les 11’30 hores al recinte del poliesportiu del Pla de 

na Tesa.  

 

Els interessats s’hauran d’inscriure prèviament a la web espaijove.marratxi.es emplenant els 

formularis corresponents.  

Els participants menors d’edat hauran d’adjuntar autorització materna/paterna o de tutor legal. 

 

Les inscripcions es tramitaran per rigorós ordre d’arribada.  

 

En cas que quedin places de participants vacants es podrà realitzar la inscripció in situ el mateix 

dia de la realització del concurs fins a les 11’00 hores.  

 

En el cas de realitzar la inscripció a la modalitat de Representació s’haurà d’enviar l’arxiu d’àudio 

que acompanya a l’actuació a l’adreça de correu electrònic shinigamism@gmail.com, en format 

MP3 d’una durada no superior a 2 minuts. Indicant les dades d’identificació que figuren a la 

inscripció.   

 

3. Format del concurs 

El concurs tendrà dues categories: Desfilada i Interpretació.  

 

Els participants d’ ambdues categories poden concursar a la modalitat Individual o a la modalitat 

grupal. 

 

Per poder dur a terme la modalitat grupal és necessari que hi hagi un mínim de tres grups 

participants.  

En cas que no s’arribi al mínim els participants inscrits a la modalitat grupal passarien a formar 

part de la categoria individual.   
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En el cas de participar a la categoria de Representació els inscrits hauran d’enviar l’arxiu d’àudio 

que acompanya a l’actuació a l’adreça de correu electrònic shinigamism@gmail.com, en format 

MP3. Indicant les dades d’identificació que figuren a la inscripció.  

 

Els participants que realitzin coreografia o actuació no podrà excedir els 2 minuts.  

 

S’admetran a concurs cosplays de temàtica relacionada amb el gènere manga, anime, videojocs, 

pel·lícules i temàtica friki en general. 

 

Tots els cosplays puntuaran per igual.  

El jurat pot negar la participació a un concursant per aportar un cosplay inacabat.   

Els cosplays hauran d’estar fets a ma.  

Estan permeses les disfresses prefabricades o d’encàrrec, però no podran optar ala premis 

principals. En aquest cas només podran optar al premis que es donin per sorteig.  

Esta permès participar amb accessoris o parts prefabricades utilitzades per la confecció del vestit 

del participant. (per exemple uns pantalons fabricats però adaptats en tall, color o accesoris al 

personatge).  

Aquestes adaptacions permeten al participant optar a premi.  

 

4. Criteris de valoració i jurat 

El jurat sotmetrà a valoració als participants tenint en compte els següents aspectes: 

- Actuació i representació i vestuari de cada personatge: 

o Posada en escena, dificultat i creativitat de l’actuació 

o Caracterització del personatge i similitud de vestit i els seus detalls en relació al 

personatge 

o Materials, qualitat i acabat del vestuari 

o Complexitat del conjunt 

 

El jurat estarà compost per membres de l’Associació Shinigamis de Mallorca i un membre de 

l’Ajuntament de Marratxí.  

El jurat emetrà el veredicte el dia 28 de maig de 2022. 

La decisió del jurat serà inapel·lable.  

L’organització i el jurat es reserven el dret d’adoptar qualsevol iniciativa que sense estar regulada 

en les presents bases, contribueixi al major èxit del concurs sense que es pugui formular cap 

reclamació.  

 

5. Premis 

Els participants podran optar al següents premis: 

- Primer classificat a la modalitat desfilada: val per import de 50€ a una tenda de temàtica 

relacionada.  

- Segon classificat a la modalitat desfilada: val per import de 30€ a una tenda de temàtica 

relacionada 

- Primer classificat a la modalitat actuació: val per import de 50€ a una tenda de temàtica 

relacionada.  

- Segon classificat a la modalitat actuació: val per import de 30€ a una tenda de temàtica 

relacionada 

- Els participants no premiats entraran al sorteig de 7 vals per import de 20€ a una tenda de 

temàtica relacionada 

- En cas que una categoria quedés deserta per manca de participació el premi corresponent 

passaria a formar part del sorteig.  
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- Si una vegada realitzat el sorteig tots els participants han obtingut premi i queden vals 

sense adjudicar es realitzaria un nou sorteig.  

 

6. Atenint-se al Reial Decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda terminantment prohibit 

que els participants utilitzin a la seva actuació 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 material pirotècnic i inflamable. Només es permetran imitacions d’armes en plàstic, cartró i 

altres materials que no revesteixin perillositat ni per els concursants ni per al públic.  

 

7. No seran permeses les actuacions ofensives o de mal gust, els insults o males conductes amb 

el públic o amb els membres de l’organització, podent ser motiu de desqualificació. No s’admetran 

actuacions o representacions  que atemptin contra els drets Humans o els principis 

constitucionals. 

 

8. L’ajuntament de Marratxí es reserva el dret a gravar en àudio o vídeo i/o fotografiar totes les 

activitats que es generin a partir del present concurs, des de l’acte de lliurament de premis fins a 

qualsevol exposició o participació en esdeveniments que es puguin programar. Les persones 

participants cedeixen de forma gratuïta a l’Ajuntament de Marratxí els drets de comunicació 

pública, reproducció, difusió i transformació dels seus treballs amb finalitats promocionals i 

educatives .  

 

9. La participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases, les decisions dels jurat i 

la resolució de qualsevol qüestió derivada dels concurs.  

 

 

 

 

 


