ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ КОСПЛЕЄРІВ НА ФЕСТИВАЛІ
VIDEOZHARA 2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1. Косплей-шоу відбувається в рамках фестивалю "VIDEOZHARA 2019" (далі також фестиваль) на території арт-заводу «Платформа» за адресою вул. Біломорська, 1а в м.Київ,
8-9 червня 2019 року з 9:00 до 20:00;
2. До участі в шоу допускаються учасники, які пройшли відбір, подавши заявку у зазначені
терміни;
3. Відвідування фестивалю є безкоштовним для всіх учасників конкурса та акредитованих
косплеєрів;
4. Косплей-шоу відбудеться в будівлі 3.1 Арт-заводу "Платформа" на сцені зони
Gaming;
5. Загальний термін проведення фестивалю 8 та 9 червня з 9:00-20:00. Косплей-шоу на сцені
відбудеться у перший день фестивалю (8 червня) з 14:00 до 15:00 та з 16:00 до 16:40,
у другий день (9 червня) з 12:00 до
13:00;
6. Нагородження переможців конкурсу відбудеться 9 червня на сцені Mastercard stage між
17:10- 17:30 (головна сцена фестивалю).
2. ПОДАЧА ТА ВІДБІР
ЗАЯВОК
1. До участі допускаються костюми за мотивами відеоігор, фільмів, анімації та інших
джерел,
а також оригінальні роботи; 2. Заявки приймаються до 30 травня 2019 року включно; 3.
Обробка заявок здійснюється з 31 травня до 2 червня 2019 року. Організатори мають
право
відмовити в участі в Косплей-шоу без оголошення причини відмови; 4. Тривалість
соло-виступу не повинна перевищувати 3 хвилини, дует та група - не більше 5 хвилин,
але в будь-якому випадку з урахуванням вказівок режисера (організаторів) шоу; 5. За
результатами обробки заявок результат відбору буде висланий на електронну адресу
(email), вказану при реєстрації; 6. Всі учасники, які пройшли відбір, отримують доступ до
чату в Telegram, який буде
сформований організаторами шоу; 7. Після проходження відбору учасник конкурсу може

подати заявку на запрошення помічника
у листі-відповіді;
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА
НАГОРОДЖЕННЯ:
1. Порядок, час та тривалість виступів визначається на розсуд організатора; 2. Дефіле
стартує відповідно до загального графіку заходу. Таймінг може змінюватися з
технічних причин при попередньому оголошенні ведучим під час заходу; 3.
ПРИЗОВИЙ ФОНД:
I місце - 10 000 грн
II місце - 8 000 грн
III місце - 6 000 грн
+ Приз глядацьких симпатій.
4. Переможців визначає запрошене журі шляхом обговорення, використовуючи надані
організатором критерії;
5. Переможці отримують сертифікати на оголошену суму. Інформацію про обмін сертифікату
можна буде отримати у організатора по закінченню нагородження.
4. АКРЕДИТАЦІЯ
КОСПЛЕЄРІВ
1. Будь-який косплеєр може подати заявку на участь у позаконкурсній акредитації в
рамках
якої отримає квиток на відвідування заходу, але не братиме участь в конкурсі; 2. Для участі
в акредитації потрібно поставити галочку у відповідному полі в заявці і не
додавати трек для виступу; 3. Косплеєри, які не пройшли відбір на участь у косплей-шоу,
також можуть отримати дозвіл
на участь в акредитації без попередньої заявки; 4. Учасники акредитації не мають
можливості подати заявку на запрошення помічника, але
також мають доступ до гримерки та чату для
косплеєрів;
5.ТЕХНІКА
БЕЗПЕКИ
1. Забороняється проносити з собою гострі, колючі та ріжучі предмети, зброю, наркотичні
речовини, алкогольні напої, вибухонебезпечні і легкозаймисті рідини, рідини з різким

запахом (аміак, нашатир, ацетон); 2. Забороняється проносити продукти харчування та
напої; 3. Особи в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, з агресивною або
конфліктною
поведінкою на заході категорично не вітаються - їм буде відмовлено в
участі.
6. ІНШІ УМОВИ
1. Участь в косплей-шоу здійснюється без виплати учасникам будь-яких фінансових
винагород
за їх участь, за винятком грошових винагород за перемогу в конкурсі (I-III місця). 2. Подачею
заявки на участь в косплей-шоу учасник надає організаторам фестивалю право
здійснювати фото та відеозйомку учасників та помічників учасників за умови участі в
косплей-шоу, а також використовувати фото та відео із зображенням учасників та
помічників учасників у аудіовізуальних матеріалах, в тому числі рекламних матеріалах,
під час он-лайн трансляції, на розсуд організаторів, включаючи, але не обмежуючись,
шляхом публічного показу, відтворення та поширення будь-яким способом зазначених
вище матеріалів із зображенням учасників та помічників учасників або творів, що містять
зображення учасників та помічників учасників, в тому числі в мережі Інтернет на
Інтернет-сайтах, зокрема на YouTube, без виплати учасникам та помічникам учасників
будь-якої винагороди. 3. Всі майнові права інтелектуальної власності на об'єкти права
інтелектуальної власності, створені в процесі організації і проведення косплей-шоу на
фестивалі, з моменту створення повністю належать організаторам фестивалю протягом
усього строку дії таких прав відповідно до законодавства Україна та поширюються на
територію всього світу. Організатор фестивалю самостійно на свій розсуд визначає
способи та умови використання об'єктів права інтелектуальної власності, створених в
процесі організації і проведенні косплей-шоу на фестивалі.
Дані про організатора косплей-шоу:
Організатором є компанія «FeninDom» в особі ФОП - Федько Сергія
Олександровича:
Юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. М. Краснова, будинок 19, квартира
60/2
Р / р 26007052654370
телефон: +38 093 877 01 52

Організатор Фестивалю:
ТОВ «АГЕНТСТВО ІНТЕРНЕТ

ПРАВ»
Код ЄДРПОУ 37194337
e-mail: info@videozhara.com

