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Bases Photoshoot 

EL PHOTOSHOOT ES DURÀ A TERME AL PARC SANT JORDI, FORA DE L’ESPAI DE 

CONCURSOS I ACTIVITATS. 

- Els participants es podran inscriure en grups o individualment. Tot i així, la participació al 

concurs es farà de manera individual.  

- Es pot presentar qualsevol persona que ho desitgi sense restriccions d’edat. 

- Els participants podran anar disfressats de personatges de manga, anime, videojocs, 

d'integrants de grups de música asiàtica o qualsevol personatge de ficció que tingui 

referència gràfica. Les modes urbanes o disfresses genèriques (lolita, visual, gal, decora, 

neko...) no seran considerats cosplay a efectes generals, tampoc estaran permesos els 

cosplays de personatges inventats. 

- Els vestits, així com els seus accessoris i complements, han d’estar confeccionats i 

fabricats artesanalment, o bé comprats i modificats de manera visible. Aquells cosplayers 

que participin incomplint aquesta norma no se’ls inclourà cap fotografia a la secció de concurs. 

- Tots els inscrits (grups o individuals) comptaran amb 10 minuts de sessió fotogràfica. En 

aquesta es realitzarà com a mínim una fotografia individual (en cas de grups una a cada 

integrant) per a participar en el concurs i una fotografia destinada a possible cartell per a la 

següent edició. 

- Totes les fotografies es penjaran a internet. També seran enviades als cosplayers que hi 

apareixen en cas que ho demanin. Les fotografies inclouran el logotip de l’organització i la firma 

del fotògraf. 

- El fotògraf només es desplaçarà en cas que ho consideri necessari, es realitzaran les 

fotos únicament en les zones habilitades. No s'ha de molestar el fotògraf amb exigències o 

demandes sobre la presa de les fotos. En cas de faltar-li el respecte al fotògraf o mostrar 

alguna classe de violència, el participant quedarà automàticament desqualificat del concurs i no 

se li enviaran ni compartiran les seves fotos. 

- El guanyador del concurs de photoshoot es decidirà per votació popular per mitjà de 

Facebook. En cas d'empat en les votacions un jurat conformat per membres de l'Associació 

Juvenil Irasshai decidirà el veredicte final.  

- El guanyador s'emportarà un pack amb marxandatge, còmics i vals de compra gentilesa dels 

nostres col·laboradors.  
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- La participació en el concurs de photoshoot suposa l'expressa autorització a l’Associació 

Juvenil Irasshai a pujar les fotografies a internet i representar-les en qualsevol tipus de 

mitjà, sense poder demanar cap compensació a canvi. 

- La inscripció estarà limitada a 20 participants en total, tots ells es podran inscriure per 

internet, en cas de quedar places es podran inscriure al mateix parc Sant Jordi parlant amb un 

encarregat de l’organització, a partir de les 10 de matí i fins a esgotar les places. 10 participants 

més es podran inscriure com a reserva directament al parc Sant Jordi i entraran en cas que 

fallin alguns dels participants inscrits anteriorment o sigui possible encabir-los a l'horari. 

- A l'hora d'inscriure's els participants facilitaran les següents dades a l'organització: 

· Nom i pseudònim. 

· Edat. 

· Personatge del qual faran cosplay. 

· Sèrie (videojoc, grup de música...) a la qual pertany. 

· Direcció e-mail. 

· Facebook (per a etiquetar a la fotografia) 

· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge. 

- Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.- L'organització es reserva el dret a 

adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un 

major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert 

qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de 

l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació. 

- La participació al concurs suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de 

reclamació contra l'Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del 

Irasshai Cosplay Contest i la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva 

interpretació serà resolt per l'organització a través de l'e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per 

xat de Facebook amb Associacio.Irasshai. 


