
Regulament Himawari Cosplay 2017 
 
 

 

Himawari Cosplay reprezintă o convenție organizat ă de Asocia ț ia româno-japoneză 

Himawari și este dedicată celor care îndrăgesc cultura japoneză modernă, anime, 

manga, jocuri video și nu numai. 

 
În acest an, convenția va avea loc sâmbătă, 22 iulie 2017, în grădina Muzeului Național 

al Literaturii Române Iași (cunoscut și sub numele de Casa memorială Vasile Pogor) și 

vă va antrena cu diverse activități. 

 
Când vine vorba de cosplay, vrem să ne asigurăm că sunt respectate bunul simț, 

siguranța și profesionalismul atunci când decideți să vă urcați pe scenă și să vă 

interpretați personajul. Din acest motiv, am creat un set de reguli simple și ușor de 

urmărit, pe care vă rugăm să le respectați. 
 
 

 

Perioada de înscriere: 23.04.2017 - 15.07.2017 

 
1. Participanții la oricare dintre cele două concursuri de cosplay nu vor plăti taxa de 

intrare.  
 

2. Personajele interpretate pot aparține oricărui univers, de la manga și anime, la 
jocuri video, filme, benzi desenate, seriale. 

 
3. La secțiunea grup, participanții pot interpreta personaje cu surse diferite, atât 

timp cât mențin caracterul și personalitatea specifice acestuia. 
 

4. Durata reprezentațiilor individuale trebuie să se încadreze între 1 - 3 minute.  
 

5. Durata reprezentațiilor pentru categoria grup trebuie să se încadreze între 3 - 5 
minute. 

 
6. Nu se vor împrumuta microfoane sau alte obiecte de la staff-ul evenimentului. 

Dacă momentul conține exprimarea verbală sau cântatul, acestea trebuie 
înregistrate și trimise, fiind difuzate pe fundal în timpul reprezentației.  

 
7. Recomandăm utilizarea limbilor română sau engleză în timpul reprezentației.  

 
8. Se cere un comportament decent, lipsit de gesturi și cuvinte obscene adresate 

publicului, juriului sau celorlați concurenți. 
 

9. Sunt interzise afirmațiile cu caracter politic sau religios în timpul concursului.  
 

10. Nu sunt permise reprezentații cu tentă sexuală, care fac aluzie la orice gen 
precum yaoi, yuri etc. 

 
11. Aveți în vedere prezența unui public variat la eveniment, care poate fi afectat de 



costumele alese. 
 

12. Sunt interzise orice fel de proiectile, dispozitive explozive sau efecte speciale 
similare care pot răni propria persoană sau pe cele din interiorul și din afara 
campusului convenție. 

 
13. Armele adevărate nu sunt acceptate sub nici o formă. 

 
14. Pistoalele trebuie să fie false și să nu aibă niciun fel de muniție (bile, capse etc.). 

 
15. Concurenții vor asculta instrucțiunile voluntarilor Asociației Himawari cu privire la 

desfășurarea concursului, pentru o organizare cât mai eficientă.  
 

16. Armele de tip săbii sau cuțite vor fi realizate, pe cât posibil, din materiale 
nonmetalice. De asemenea, vor fi tocite laturile și rotunjite vârfurile armelor care 
reprezintă un risc de rănire a celor din jur.  

 
17. Voluntarii asociației vor verifica armele și accesoriile cu care se intră în concurs. 

 
18. Încălcarea acestor reguli poate duce, în funcție de gravitatea ei, la scăderea 

punctajului sau descalificare. 
 

Detalii cu privire la formularul de înscriere: 

 
Completarea cu informații incorecte a formularului de înscriere va duce la 

descalificare. În cazul sesizării unei greșeli făcute, contactați organizatorii la adresa 

hwcosplay2017@gmail.com.  
 

Materialele vizuale/audio/video necesare pentru reprezentație vor fi trimise pe 

adresa hwcosplay2017@gmail.com într-o arhivă cu numele HWCosplay [numele 

concurentului/grupului]. Acestea pot fi o imagine și un fundal audio, un videoclip cu 

audio, doar un fundal audio sau o imagine, în funcție de momentul ales. În cazul în care 

arhiva depășește maximul permis de gmail, vă rugăm să încărcați arhiva pe 

https://wetransfer.com (ne veți trimite link-ul primit pe mail). 

 

În perioada 23.04 - 15.07, înscrierea se va efectua prin completarea 

formularului adecvat (individual/grupuri), care se poate accesa de pe site-urile: 

http://bit.ly/2oo6OZt pentru grupuri și http://bit.ly/2pCZhK8 pentru individual. 

 

 La o scurtă perioadă după trimiterea formularului veți fi contactați prin 

intermediul unui e-mail de către un reprezentant Himawari Cosplay.                  

 

 

Pentru alte întrebări, observații sau sugestii contactați-ne la adresa 

hwcosplay2017@gmail.com . 
みなさん、頑張って下さい！ 
 

Minasan, ganbatte kudasai! 
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