
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSPLAY PETIT 

 

FICOMIC organitza la desfilada COSPLAY PETIT en el marc del 
41 Comic Barcelona. L'exhibició tindrà lloc el diumenge 2 d'abril al matí en 
el Comic Stage situat en Fira Barcelona Montjuïc. 

 

Llegeixi amb atenció les presents bases: 

1. Els participants hauran de desfilar per 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. La desfilada COSPLAY PETIT accepta participants des de 0 fins a 15 
anys. Els participants podran desfilar sempre que tinguin el permís i 
vengen acompanyats d'un progenitor o tutor legal. 
 

3. Hi haurà un màxim de 20 inscripcions. Es registraran en línia fins a 15 
inscripcions a través de la web del 41 Comic Barcelona www.comic-
barcelona.com el divendres 3 de març de 2023, a partir de les 15.00 
hores. La confirmació de la inscripció efectiva serà notificada 
per FICOMIC a cada inscrit per e-mail. 
 

4. El tutor legal o progenitor dels inscrits en línia haurà de confirmar la 
seva participació el diumenge 2 d'abril de 2023 en 
la Cosplay Zone abans de (hora a definir). Aquells concursants amb 
plaça ja assignada que desitgin donar-se de baixa del concurs, han de 
notificar-lo immediatament a l'organització dirigint-se al correu 
concursos@ficomic.com 
Per a qualsevol consulta relacionada amb el concurs, pots dirigir-te a 
aquesta mateixa adreça. 
 

5. Es podran inscriure in situ els cosplayers que no ho haguessin fet en 
línia anteriorment (fins a esgotar les 20 places disponibles) el diumenge 
2 d'abril 2023 fins a (hora a definir) en la Cosplay Zone. 
 

6. Tots els inscrits hauran de col·locar-se en fila a un costat de l'escenari 15 
minuts abans de l'inici de la desfilada. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Hi haurà obsequis per a tots els participants. 

 
8. Al llarg de tot el concurs els/as participants menors de 16 anys han 

d'anar imperativament i sempre acompanyats del pare/mare o tutor, 
que serà plenament responsable del menor i, amb caràcter general, 
representarà al participant davant l'organització per a qualsevol tipus 
d'eventualitat. Per cada participant s'haurà d'acreditar que es disposa 
de l'autorització per part dels seus pares o representants legals per a 
participar. Per a això, durant la inscripció per als menors de 16 anys, el 
tutor o pare/mare haurà d'emplenar una autorització. 
 

9. En participar en la desfilada de COSPLAY PETIT 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. Atenint-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. 


