
Regulamento I EXPOCOS 2015

O EXPOTEC no uso de suas atribuições legais torna público o presente Edital com relação à 
competição I EXPOCOS 2015 de fantasiados de personagens do universo de games, filmes e 
quadrinhos o conhecido COSPLAY, conforme termos e condições descritas a seguir:

1 - Dos objetivos

* Promover a competição saudável entre os fãs da arte do COSPLAY;
* Estimular o convívio social e a participação presencial dos inscritos na EXPOTEC

2 - Local de Participação

A I EXPOCOS 2015 sera realizada dentro das instalações da EXPOTEC no Centro de Convenções 
de João Pessoa entre os dias 27 e 30 de maio de 2015.

3 - Normas de inscrição

* A inscrição dos participantes será feita antecipadamente no site da EXPOTEC 2015 
(http://www.expotec.org.br/inscricao.html) marcando na caixa Área de Interesse COSPLAY.
Acima da Área de Interesse tem uma caixa Complemento, nela deverá ser coloca o nome do  
personagem cosplay.
* Não há nenhum custo para participar do EXPOCOS, após sua inscrição você recebera por e-mail 
o código para VALIDAÇÃO de VOUCHER inserira em http://www.expotec.org.br/boleto.html
* Os participantes do I EXPOCOS 2015 terão seu ingresso permitido a todas as áreas do evento sem
custo adicional. Retire sua credencial no dia 27/05 no evento.
* Somente poderão participar pessoas a partir de 14 anos de idade.
* Somente serão considerados inscritos aqueles que adicionarem os perfis da EXPOTEC 2015 no 
Twitter e adicionarem amizade e curtirem no Facebook.https://www.facebook.com/profile.php?
id=100009095884283. É obrigatório anexar fotos e/ou filmes.
* Não há nenhum custo para participar do I EXPOCOS, após sua inscrição, inclusão no facebook do
evento e validação de sua participação, você recebera contato e e-mail com código para Validação 
de Voucher para finalizar sua inscrição. Inserir em http://www.expotec.org.br/boleto.html

4 - Regras da competição

* A circulação obrigatória pelas dependências do evento serão nos dias 27 e 28 a partir das 17hs,
podendo estar presente antes deste horário.
* A EXPOCOS tera um palco instalado na Feira de Exposição da EXPOTEC para que os  
participantes desfilem e façam pequenas performances.
* No local designado será tirado a foto oficial do competidor e criada logo após uma HASHTAG 
#expotec2015cosplay + nome do personagem e a foto. Esta será usada no processo de seleção da 
melhor fantasia.

5 – Do concurso e escolha do vencedor

No dia 28/05 as 19:00 hs todos os COSPLAYs deverão estar junto a área de acesso do auditório. Ao
terminar a última palestra do dia, todos seguirão, junto com o público, para o palco em local pré-
designado

A escolha do vencedor será feita por votação direta de curtidas nas redes TWITTER e FACEBOOK.
Aquele competidor que contabilizar o maior número de "likes" até as 12:00 hs do dia 30/05 será 
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definido como ganhador do I EXPOCOS e imediatamente publicado no site e redes sociais da 
EXPOTEC 2015.

6 - Da premiação

A escolha do vencedor será feita por votação direta de curtidas nas redes TWITTER e FACEBOOK.
Aquele competidor que contabilizar o maior número de "likes" até as 12:00 hs do dia 30/05 será 
definido como ganhador do I EXPOCOS e imediatamente publicado no site e redes sociais da 
EXPOTEC 2015.

A premiação será de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o campeão, R$ 300,00 (trezentos reais) para 
o vice-campeão e R$ 200,00 (duzentos reais) para 3. lugar, seja uma pessoa ou grupo que estejam 
competindo. Não haverá premiação para nenhum outro participante.

O vencedor receberá o prêmio junto com os vencedores de outros concursos em cerimonia no dia 
30/05/2015 ás 19:30 hs no auditório principal da EXPOTEC 2015.

O pagamento será em CHEQUE nominal ao vencedor individual, os dados pessoais são os mesmos 
da inscrição no site da EXPOTEC 2015.


