
BASES DE LA FINAL ESPAnyoLA 

DEL WORLD COSPLAY SUMMIT 

(WCS) 2020 DEL XXV SALÓ DEL 

MANGA DE BARCELONA 

 

FICOMIC organitza la Final Espanyola del World Cosplay Summit (WCS) 
2020, en el marc del XXV Saló del Manga de Barcelona. El reglament espanyol 
per la Final Espanyola del WCS pot diferir del reglament oficial del World 
Cosplay Summit. Llegiu les bases amb atenció. 

 

1. Els participants han de tenir la nacionalitat espanyola o permís permanent de 
residència a Espanya en vigor, i és obligatori que tots ells tinguin la majoria 
d'edat el dia 1 de juny 2020. Els cosplayers només poden participar en equips 
de dues persones. Hi haurà un màxim de 40 parelles. 

2. Al guanyador de l'any anterior no se li permetrà participar en l’edició 
d’enguay. 

3. Es registraran 30 inscripcions online a través de www.manga-barcelona.com 
el dimecres 17 de Juliol 2019, a partir de les 19:00 hores. Les inscripcions 
que quedin fora durant el procés online, passaran a formar part d'una llista 
d'espera de 10 places (màx.). Els cosplayers corresponents seran informats 
d’això per e-mail. El termini d'inscripció online finalitzarà una setmana després o 
quan es cobreixin les 30 places. 

La confirmació d'inscripció efectiva i el número de participació seran notificats 
per FICOMIC a cada inscrit per E-mail. Alhora de la confirmació d'inscripció, 
FICOMIC sol·licitarà imatges de referència dels personatges que representaran 
(per a la valoració per part del jurat de les disfresses) així com àudio de la seva 
actuació (arxiu mp3) per a ser enviat en el termini màxim indicat al correu de 
confirmació. 

Els inscrits online hauran de confirmar la seva participació el dissabte 3 de 
novembre al Punt d'Inscripcions situat al costat de l’espai Cosplay Help,  

http://www.manga-barcelona.com/


entre les 10:00 i les 12:00 hores. Cadascun dels inscrits online tindrà una 
acreditació al seu nom per assistir el dissabte 3 de novembre. Les acreditacions 
s’enviaran per email. En cas d’incidència a l’hora de rebre l’acreditació, es 
podran recollir presencialment al taulell d'Acreditacions del Saló del Manga. 
Per cada inscripció es donarà una acreditació complementària per a un sol 
acompanyant / ajudant. 

Aquells concursants amb plaça ja assignada que desitgin donar-se de baixa del 
concurs, han de notificar-ho immediatament a l'organització dirigint-se al 
correu cosplay@ficomic.com . Tenen fins el 21 d'octubre per anul·lar la seva 
inscripció online. Les places donades de baixa seran ocupades 
per cosplayers que van quedar en llista d'espera durant la inscripció online. 
Els cosplayers en llista d'espera que no obtinguessin plaça, hauran d'inscriure's 
també in situ en el punt d'Inscripcions al costat de l'espai Cosplay Help, entre 
les 10:00 i les 12h. Els inscrits online es comprometen a assistir al concurs en el 
Saló del Manga. No presentar-se a concurs sense causa justificada comportarà 
una penalització. Aquesta consistirà en no participar en els dos propers anys de 
concurs. 

4. El dissabte 2 de novembre 2019 podran inscriure’s cosplayers que no ho 
haguessin fet online anteriorment, directament en el XXIV Saló del Manga de 
Barcelona. Els aspirants hauran de registrar-se al Punt d'Inscripcions situat 
al costat de l’espai Cosplay Help,  entre les 12:00 i les 13:00 hores, facilitant 
les seves dades completes (de tots i cadascun dels participants, en el cas de 
grup) i lliurant les imatges de referència dels seus personatges (perquè el jurat 
valori les disfresses) i l'àudio de la seva actuació (arxiu mp3). A tots els inscrits 
se'ls lliurarà un número de participant. 

5. Les disfresses han d’estar basades en personatges de manga japonès, anime 
japonès, tokusatsu japonès (series d’imatge real; ex. Ultraman, Kamen Rider, 
etc.) o videojocs japonesos. Les disfresses dels dos membres de l’equip han de 
pertànyer obligatòriament a la mateixa referència.  

6. Les disfresses han d'estar fetes a mà. No es permeten les disfresses 
prefabricades o d'encàrrec. Els accessoris o parts prefabricats poden ser 
utilitzats per a la confecció del vestit pel participant, sempre que hagin estat 
modificats de forma evident pel concursant. 

mailto:cosplay@ficomic.com


Els participants pujaran les seves disfresses i atrezzos a l'escenari amb l'ajuda del 
personal de FICOMIC. Disposaran d'un minut per a això. Excedir-se d’aquest 
límit comportaria una penalització durant la deliberació del jurat. 

No es permetran efectes especials que vagin connectats a la xarxa elèctrica, 
generador o qualsevol altre tipus de connexió. També estan prohibits efectes de 
foc o fum, crackers que continguin pólvora i llums làser. Es poden escampar 
objectes sobre l'escenari durant la representació, però està prohibit mullar, 
marcar o danyar l'escenari. Queda prohibit qualsevol element que requereixi 
temps de neteja a l’escenari.  

7. La  Final Espanyola del WCS 2020 se celebrarà el dissabte 2 de novembre 
2019, a partir de les 17:00 hores, en el gran escenari cobert situat a la plaça 
Univers, dins el recinte de Fira Barcelona Montjuïc. Es començarà a les 15:30 
hores amb la inspecció de les disfresses per part del jurat i seguidament tindran 
lloc les actuacions. Tots els inscrits, amb els seus vestits i accessoris, hauran de 
col·locar-se a la fila dels concursants, a un costat de l'escenari, no més tard de 
las 15:00 hores. Aquells que no estiguessin al seu lloc a aquesta hora no podran 
passar la revisió de la confecció de les seves disfresses i consegüentment no 
tindran la corresponent puntuació per part del jurat. 

8. Els participants han de realitzar una coreografia amb música de la seva 
elecció. La durada de l'actuació no pot excedir els 2 minuts 

9. El jurat triarà directament als guanyadors. S'atorgarà el primer i segon 
premi. Els segons guanyadors passaran a ser les reserves (en el cas que els 
guanyadors del primer premi no poguessin participar en la final internacional). 

10.   L'organització i el jurat es reserven el dret d'adoptar qualsevol iniciativa 
que, sense estar regulada en les presents bases, contribueixi al major èxit de la 
competició sense que pugui formular-se cap reclamació. Si es produeix un canvi 
en l'horari, el lloc de celebració o la cancel·lació del World Cosplay Summit, els 
participants no tindrien dret a cap tipus de compensació per part de FICOMIC. 
La final se celebrarà previsiblement al agost al Japó. 

11. El jurat puntuarà cada concursant atorgant un valor del 50% a la disfressa i 
un 50% a l'actuació. El jurat valorarà la fidelitat, la tècnica i la confecció de les 
disfresses així com la coreografia i posada en escena dels concursants en la seva 
actuació. 



12. Atenent al Reial Decret 137/1993 sobre el Reglament d'Armes, queda 
terminantment prohibit que els participants utilitzin en la seva actuació armes 
de foc, de metall i altres objectes contundents o imitacions que per les seves 
característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. Està 
prohibit també l'ús d'elements perillosos per a la integritat física de les persones 
com a material pirotècnic i inflamable. Només es permetran imitacions d'armes 
en plàstic, cartró i altres materials que no suposin perillositat ni per als 
concursants ni per al públic assistent. 

13. En participar en la Final Espanyola del WCS 2020, els concursants 
consenten automàticament la utilització, publicació i reproducció sense limitació 
per part de FICOMIC de la seva imatge i nom en qualsevol tipus de publicitat, 
promoció, publicació, incloent-hi Internet o qualsevol altre mitjà de la naturalesa 
que sigui, amb fins comercials o informatius, sempre que aquests es relacionin 
amb la present competició, sense que aquesta utilització li confereixi dret de 
remuneració o cap benefici. 

14. Atenent al Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) vigent 
des del 25 de maig 2018, donem per fet que tots els inscrits donen la seva 
conformitat a l'ús de les seves dades per part de FICOMIC. 

 


