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Ogólne informacje
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Nazwa: 3er Open.
Data wydarzenia: 15 – 17.07.2016r., start godzina 10.00.
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Chorzowskiej 5 w Gliwicach.

Rejestracja
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Rejestracja odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres
cosplay@3er-esports.pl – W tytule należy wpisać „3er_Cosplay_PSEUDONIM”.
Wzór według, którego należy wysłać wiadomość:
- Imię i nazwisko
- Pseudonim artystyczny
- Data urodzenia
- Imię postaci
- Grafikę podglądową na której wzoruje się uczestnik
- Zdjęcie stroju (Wymagane tylko do konkursu online, bez wysłanego zdjęcia możliwe
jest tylko branie udziału w konkursie głównym)
Uczestnik, który wysłał zgłoszenie wyraża zgodę na publikację wybranego przez niego
zdjęcia w publicznym albumie podczas konkursu online.
Rejestracja drogą elektroniczną kończy się 30 czerwca 2016.
Dane wprowadzane podczas rejestracji powinny być prawdziwe, gdyż mogą zostać
zweryfikowane podczas wydarzenia na każde życzenie organizatora. Wymagany
jest dokument ze zdjęciem podczas trwania imprezy.

Uczestnik
Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia do dnia 10.07.2016r. powinny posiadać zgodę
opiekuna na udział w wydarzeniu. Organizator udostępnia wzór zgody na stronie
internetowej www.3er-esports.com. Oryginał zgody zależy posiadać podczas turnieju, bądź
wysłać skanem na adres contact@3er-esports.com do dnia 10.07.2016r.
Uczestnicy konkursu mają darmowy wstęp na wszystkie dni wydarzenia 3er Open.

Konkurs online
Konkurs zostanie zorganizowany na oficjalnym fanpage 3er-esports.
Wszystkie przesłane zdjęcia uczestników zostaną opublikowane w publicznym albumie.
Waga głosów na facebooku: 1, waga głosów widzów na wydarzeniu: 4.
Głosowanie będzie miało miejsce w dniach 10-17 lipca 2016.

Konkurs 3er Cosplay podczas wydarzenia 3er Open
Konkurs odbędzie się 16 lipca 2016 podczas 3er OPEN w Gliwicach.
W konkursie wezmą udział wszyscy uczestnicy, którzy wysłali zgłoszenie drogą
elektroniczną do 10 lipca 2016.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury wybrane przez Organizatorów.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.
Stroje będą oceniane pod względem kreatywności, podobieństwa do postaci,
oryginalności.
Podczas trwania konkursu zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (np.
broń).
W trakcie prezentacji swojego stroju wnosi się o zakaz rzucania jakimikolwiek
przedmiotami w stronę publiki oraz jury.
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Podczas trwania wydarzenia dla uczestników będzie dostępne pomieszczenie, gdzie będą
mogli zostawić swoje elementy, które mogą utrudniać poruszanie się po obiekcie. W
pomieszczeniu mogą znajdować się tylko i wyłącznie uczestnicy konkursu oraz obsługa.
Zabrania się wprowadzania osób trzecich.

Nagrody

6.1 Nagrodami w konkursie są:
6.1.1 Miejsce pierwsze: 3000zł
6.1.2 Miejsce drugie: 1500zł
6.1.3 Miejsce trzecie: 500zł
6.1.4 Nagrodą w konkursie Cosplay Online będzie sprzęt ufundowany przez jednego z naszych
sponsorów.
6.2 Uiszczenie ewentualnego podatku dochodowego od wygranej leży po stronie zwycięzcy.
6.3 Nagrody są opodatkowane zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych – ustawy PIT (10%). Wypłacana nagroda zostanie obniżona
o
powyższy podatek.
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Informacje dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie podczas trwania turnieju.
Wszystkie decyzje jury są ostateczne i niezmienne.
Zgłoszenie się do turnieju jest jednoznaczne z osobistym stawieniem się na nim.
Osoby biorące udział zgadzają się na publikację zdjęć oraz nagrań w dowolnej wybranej
formie wybranej przez organizatorów.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych.
Uczestnik może domagać się zaprzestania publikacji zdjęć, gdy w istotny sposób naruszają
jego godność osobistą.

