
 

COSPLAY COMIC CATWALK 

 

FICOMIC organitza el concurs COSPLAY COMIC CATWALK en el marc del 40 

Comic Barcelona. El concurs tindrà lloc el dissabte 7 de maig a les 17:00h en 

la RED CARPET de la Fan Zone situada en el Palau 2.1 (primer pis) de Fira 

Barcelona Montjuïc. Llegeix amb atenció les presents bases: 

1. Els cosplayers hauran de concursar en la passarel·la caracteritzats amb 

cosplays de l'univers del còmic. Aquests personatges poden tenir el seu 

origen en còmics, pel·lícules, sèries o videojocs. 

2. El concurs COSPLAY COMIC CATWALK va dirigit a majors de 16 anys. Si ets 

menor de 16, pots participar en la modalitat kids el diumenge a les 12h. 

3. Hi haurà un màxim de 40 inscripcions. El punt d'inscripcions estarà situat 

en el Cosplay Help (Palacio 2.1 primer pis) i només podràs inscriure't durant el 

dissabte 7 fins a les 15h. 

 

5. Tots els inscrits hauran d'acudir al Cosplay Help per a realitzar la revisió de 

Cosplays a les 15:30h. 

Els concursants tindran 2 minuts per a explicar-li al jurat el procés de creació 

del seu cosplay. Els concursants hauran de presentar una imatge de 

referència del seu personatge perquè el jurat pugui valorar el cosplay. Encara 

que recomanem portar de casa aquesta imatge en format físic (imatge a 

color en foli A4), pot mostrar-se la imatge en un dispositiu mòbil. 

Encara que està permesa la participació amb cosplays comprats o 

encarregats, el jurat valorarà positivament les disfresses fetes a mà pel propi 

cosplayer. 

6. A les 17:00h donarà inici la desfilada. Els participants han de desfilar per la 

RED CARPET mostrant la seva cosplay al jurat i al públic present. 

 

 



 

 

7. El jurat triarà directament als guanyadors dels premis: 

• Primer premi 

- 1 consola Nintendo Switch 

- 1 videojoc 

- 1 lot de marxandatge 

• Millor confecció 

- Targeta Regal 70€ en Ribes i Casals 

- 1 lot de marxandatge 

• Millor armadura/prop 

- Targeta Regal 70€ en Abacus 

- 1 lot de marxandatge 

• Millor estilització de perruca 

- 1 lot de marxandatge 

• Millor maquillatge/caracterització 

- 1 lot de marxandatge 

8. El jurat puntuarà atorgant un valor del 100% a la disfressa. El jurat valorarà 

la fidelitat, tècnica i confecció de les disfresses. 

9. En participar en el Concurs de COSPLAY COMIC CATWALK, els 

participants i els seus representants legals cedeixen a FICOMIC, de manera 

automàtica i definitiva, tots els drets de propietat intel·lectual així com els 

d'explotació de l'obra derivada, creacions o invencions objecte d'aquest 

concurs i que hagin estat acceptades per FICOMIC. Consenten així mateix i 

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, inclosa Internet o qualsevol altre mitjà de la naturalesa 



 

que sigui, amb finalitats comercials o informatius, sempre que aquests 

es relacionin amb la present competició, sense que aquesta utilització li 

confereixi dret de remuneració o cap benefici. 

 

10. Atenent-se 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, cartó i altres materials que no 

revesteixin perillositat ni per als concursants ni per al públic assistent. 

11. 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 del 

concurs, no podent-se formular cap reclamació. 

12. Atenint-nos al Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) 

vigent des del 25 de maig de 2018, donem per fet que tots els inscrits donen 

la seva conformitat a l'ús de les seves dades per part de FICOMIC. 


