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2. PASIRODYMAS:

2.1. Galite pasirodyti su kostiumu naudotu kituose renginuose/ konkursuose, 
tačiau pasirodymas turi būti naujas, niekur nepristatytas. Su kostiumais, kurie 
jau buvo pristatyti ankstesniuose „Comic Con Baltics“ renginiuose, 
konkursinėje dalyje dalyvauti negalima.
2.2.2.2. Įsitikinkite, kad visi prie anketos prisegami failai pervadinti Jūsų slapy-
vardžiu ir personažo vardu, pavyzdžiui: slapyvardis_personažas.jpg, slapy-
vardis_personažas.mp3
2.3. Audio failus siųskite tik MP3 formatu (ne mažesnės kokybės nei 128kbps, 
44kHZ)
2.4. Įsitikinkite, kad jūsų siunčiamo garso takelio ilgis atitinka jūsų pasirody-
mo ilgį (nesiųskite garso takelio su prašymu jį sustabdyti kažkuriuo konkrečiu 
metu, nes nebus galimybės to padaryti).
PASTABA: Pasirodymų metu nebus galimybės naudotis mikrofonais ar gyvais 
instrumentais, tad prašome iš anksto įrašyti savo kalbą / dainavimą ar grojimą 
ir atsiųsti garso takelį kartu su registracijos forma.

3. SCENOGRAFIJA: 

Prašome prisegti vieną personažo paveikslėlį, kuris bus rodomas ekrane jūsų 
pasirodymo metu. Reikalavimai šiam paveikslėliui: dydis – 1024x768, galimi for-
matai: JPG, PNG arba BMP.
Registruojantis į Solo kategoriją, siunčiamuose paveiklėliuose gali būti TIK 
jūsų personažas. Jei registruojatės kaip grupė – įsitikinkite kad paveiklėlyje 
yra VISI veikėjai.
Taip pat, galite atsiųsti iki trijų detalių paveikslėlių, pagal kuriuos teisėjai galės 
geriau įvertinti jūsų kostiumus.
•• Jei norite, kad pasirodymo metu ekrane būtų rodoma video medžiaga – 
parašykite mums elektroninį laišką (cosplay@ccbaltics.com), iškart po regis-
tracijos, su prisegta vaizdo medžiaga arba WeTransfer ar Dropbox nuorodą į ją. 

4. REGISTRACIJA

Įsidėmėkite, kad registracija į cosplay konkursą baigiasi 2018-08-27 
23:59. Jeigu norite dalyvauti „Comic Con Baltics“ cosplay konkurse, iki šio laiko 
turite pilnai užpildyti registracijos formą. Tai padaryti galite paspaudę ant šios 
nuorodos - http://bit.ly/2LLQWfa
KKadangi renginio laikas nėra begalinis, tai gali atsitikti taip, kad negalėsime 
priimti visų norinčių dalyvauti konkurse. Jeigu taip atsitiktų, mes pasiliekame 
teisę Jūsų paprašyti atsiųsti kostiumo (nebūtinai baigto) nuotraukų arba pa-
sirodymo repeticijos vaizdo įrašą, kad galėtume padaryti atranką į “Comic Con 
Baltics” cosplay konkursą.

5. SAUGUMAS

AtkreipkiteAtkreipkite dėmesį, kad visas rekvizitas privalo būti saugus aplinkiniams. 
Visos ginklų replikos turi būti pagamintos iš saugių medžiagų (plastiko, mikš-
tos medienos, EVA ar panašiai). Metaliniai ašmenys į renginį nebus įleidžiami 
(netgi neaštrūs). Visi jūsų ginklai bus patikrinti apsaugos poste, prie renginio 
įėjimo ar bet kuriuo kitu metu ir visi aštrūs ašmenys, kardai, peiliai, kirviai ir kito-
kie duriantys ar pjaunantys daiktai bus sulaikyti iki renginio pabaigos.
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