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Regulamin Konkursu Cosplay 

Sabat Online-Fest 2020 

 

§ 1 – Definicje 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione 

znaczenie: 

a. Organizator –  Stowarzyszenie Sabat Fiction z siedzibą w Kielcach, przy 

ul. Czachowskiego 78, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego 

w Kielcach pod numerem 0000510453. 

b. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki, na których odbywa się 

Konkurs Cosplay. 

c. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „Konkurs Cosplay” na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas 

Ogólnopolskiego festiwalu Sabat Online-Fest 2020 w dniu 22 sierpnia 2020 roku. 

d. Nagrody – rzeczowe i/lub pieniężne przyznawane przez Jury na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

e. Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania z § 3 ust.1 Regulaminu. 

 

§ 2 - Postanowienia ogólne 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 22 sierpnia 2020 roku w ramach 

Ogólnopolskiego festiwalu Sabat Online-Fest 2020 odbywającego się w dniach 22-23 

sierpnia 2020 roku. 

3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik 

zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847). 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu wysłania zgłoszenia 

do udziału Konkursie spełnia następujące warunki: 

a. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; 
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b. jest pełnoletnia lub ma ukończone 13 lat i bierze udział w Konkursie za zgodą rodzica 

lub opiekuna prawnego [wzór ww. zgody stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu]; 

c. posiada własnoręcznie wykonany strój postaci z filmów, komiksów, mangi i anime, 

książek, gier komputerowych, konsolowych, fabularnych, karcianych, planszowych, 

a także postaci historycznych czy legendarnych i mitologicznych lub innych produktów 

popkultury. 

d. projekt własny powinien posiadać szkice i/lub inspiracje, na których uczestnik się 

wzorował. 

2. Niedozwolone jest umieszczanie w zgłoszeniach (zdjęcia, film) i propagowanie przez 

Uczestników treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, mogących naruszyć 

czyjekolwiek dobra osobiste. W przypadku stwierdzenia ww. Uczestnik może zostać 

zdyskwalifikowany z Konkursu.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje 

tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia. 

 

§ 4 - Zasady i przebieg Konkursu 

1. Uczestnik konkursu powinien wykonać swój strój samodzielnie, jednak są dopuszczalne 

pojedyncze elementy kupione (uszy, soczewki, peruki, podstawa obuwia). 

2. W przypadku grup, uczestnicy mogą pomagać sobie w wykonaniu strojów. 

3. Zgłoszenie na konkurs Cosplay należy wysłać w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r.  poprzez 

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.sabatfiction-fest.pl/cosplay/. 

Zmiany w zgłoszeniu można dokonywać najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2020 r. 

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 

- imię i nazwisko;  

- pseudonim uczestnika (opcjonalnie); 

- w przypadku grupy - nazwę grupy (opcjonalnie); 

- telefon kontaktowy; 

- adres e-mail; 

- datę urodzenia; 

- imię (nazwę) prezentowanej postaci; 

- dzieło (nazwa serii) z której pochodzi postać; 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sabatfiction-fest.pl%2Fcosplay%2F%3Ffbclid%3DIwAR0bfaPIIhmr1Vo9wfVkFTxQIwpqUr2gdoW_ZnL7xsCgQy13Bm9vK7xtCsE&h=AT2CduqoQByrv_E5ossMPGqJdXLcGkXHiCANC3KwsYq7-j0-6136duCUAjOAYYdVx5aZqyfWENRIr12yzktHpW-tR35V5SkRWecXnAU7BHw4NhYh6_N5ieDY6N5Zz3-DTdJIzy0jPZQtn-He61Od
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- materiał źródłowy tzw. refkę (przykładowe zdjęcie pierwowzoru postaci); 

- zdjęcie wykonanego stroju; 

- opis stroju (informacje opisujące dokładne wykonanie stroju, z czego strój został 

wykonany, jakimi technikami, z czego jesteś najbardziej zadowolony, a co sprawiło 

najwięcej trudności przy wykonywaniu stroju); 

- w przypadku projektu własnego – szkice, inspiracje, opisy na czym uczestnik się 

wzorował (opcjonalnie); 

- krótki film z prezentacją stroju (film powinien przedstawiać to co normalnie 

pokazałbyś/pokazałabyś na scenie); 

- link do fanpage’a cosplayera (opcjonalnie). 

5. Nadesłane filmy zostaną opublikowane w Internecie, między innymi podczas stream’u 

online w ramach Ogólnopolskiego festiwalu Sabat Online-Fest 2020. Nadesłany film 

powinien przedstawiać postać prezentowaną przez uczestnika w ramach Jego autorskiej 

wizji artystycznej (kreacji, choreografii). Film nie powinien być dłuższy niż 3 minuty i nie 

może przekraczać wielkości 100 MB. Film nie może naruszać praw osób trzecich oraz 

prezentować treści uznanych za obelżywe i nieodpowiednie dla osób małoletnich. 

6. W ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania 

zgłoszenia. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych, 

nieodpowiednich dla osób małoletnich oraz powszechnie uznawanych za obelżywe. 

8. Informacja o zakwalifikowaniu się do Konkursu Cosplay będzie wysyłana na adres e-mail 

podany przez Uczestnika. O zakwalifikowani do Konkursu decyduje Jury powoływane przez 

Organizatora. Jury na etapie kwalifikacji stosuje odpowiednio kryteria oceny, o których 

mowa w § 4 ust. 10. 

9. Najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem Konkursu wszystkim uczestnikom zostanie wysłana 

aktualna informacja dotycząca godziny rozpoczęcia konkursu. 

10. Strój każdego Uczestnika oraz prezentacja stroju podlegają ocenie przez Jury. Pod uwagę 

będą brane następujące elementy: 

- zgodność stroju z materiałem źródłowym; 

- wykonanie stroju; 

- schludność; 

- zachowanie na filmie; 
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- reakcja publiczności. 

11. Jury przyznaje nagrody za najlepiej oddaną postać, najlepszą scenkę, najlepiej wykonaną 

kreację. Przewiduje się również nagrodę publiczności oraz wyróżnienia, które Jury może 

przyznać w sytuacji wyrównanego poziomu występów Uczestników. 

12. O liczbie, rodzaju nagród i ich wartości oraz formie, Jury zdecyduje po zapoznaniu się ze 

zgłoszeniami Uczestników oraz z ogólnym poziomem występów (filmów) Uczestników 

i wyłonieniu laureatów [zwycięzców] Konkursu. 

13. Wszystkie nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy [nagrody pieniężne] albo 

wysłane [nagrody rzeczowe] w ciągu 14 dni roboczych od dnia przesłania przez Uczestnika 

[zwycięzcę] danych niezbędnych do przekazania albo wysyłki nagrody. W przypadku 

nagród pieniężnych, wypłata nastąpi po potrąceniu stosownych należności podatkowych. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Jury może zdecydować o odstąpieniu od 

przyznania nagrody lub nagród. 

14. Decyzje podejmowane przez Jury są nieodwołalne i nie podlegają zaskarżeniu. 

15. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną w czasie publikację przez 

Organizatora – zdjęć oraz filmów z Jego udziałem [wizerunkiem], o których mowa w § 4 

ust. 4 i 5 Regulaminu, a także nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie, 

wykorzystanie i rozpowszechnianie Jego wizerunku w celach promocyjnych związanych 

z działalnością Organizatora. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

- zmiany terminów zgłoszeń, a w szczególności do zakończenia przyjmowania zgłoszeń 

we wcześniejszym terminie; 

- wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie; 

- Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń. 


