
Entrada gratuita para você cosplayer curtir o evento, sem gastar nadinha. Para participar da seletiva é 
muito simples, basta enviar os dados a baixo para o e-mail cosplay@cpsxp.com.br, até às 23h59 
do dia 20 de março de 2020. Preste atenção na data para não perder a oportunidade de curtir a 
CPSXP totalmente na faixa!

Cada inscrição será analisada com muito carinho por nossa equipe, responderemos cada e-mail até 
dia 25 de março de 2020. Existem apenas dois motivos pelos quais você pode não ser selecionado: 

A Área Cosplay irá contar com: 
Vestiário: Espaço exclusivo para os cosplayers poderem se preparar com tranquilidade. 
Espaço de maquiagem: Para você se maquiar a vontade, sem ter que ficar encolhido por ai ou dentro 
de algum banheiro. Ótimo pra dar aquele retoque final na make. 
Cenários Instagramaveis: Backgrounds para você vai tirar aquela foto linda pro seu Instagram! 
Teremos todo esse espaço prontinho pra você!!!

Corre, que a CPSXP será INESQUECIVEL!!!

• Nome Completo
• RG
• CPF
• E-mail
• Telefone para contato
• Dias que gostaria de ir ao evento
• Nome do personagem
• Origem do personagem
• 2 fotos do cosplayer utilizando a roupa

• Não envio de fotos e material corretamente;
• Acabar as cotas de VIP’s Cosplay

REGULAMENTO COSPLAYERS
ENTRADA VIP

ÁREA COSPLAY

DADOS PARA INSCRIÇÃO

ATENÇÃO, É PRECISO ENVIAR FOTOS DE DOIS PERSONAGENS DIFERENTES CASO 
QUEIRA GARANTIR SUA ENTRADA DOIS DIAS SEGUIDOS.



A. Armas de fogo, objetos perfuro cortantes, armas brancas (facas, martelo, 
navalhas, espadas, cassetetes e etc), projéteis, peças produzidas com aço, 
alumínio, outros tipos de metais, vidros ou qualquer outro material considerado 
inapropriado pela organização está terminantemente proibido de entrar no 
evento.

B. Somente armas falsas e acessórios produzidos em materiais leves como 
espuma, plástico, papelão, borracha leve, EVA, madeira leve, pinus, PVC ou worbla 
serão permitidos.

C. Concessões podem ser feitas se julgadas apropriadas pelo responsável da 
triagem. Apenas será necessário deixar o nome em uma lista de segurança caso 
seja concedido a liberação do item.

D. Em caso de material retido pela organização o cosplayer deverá preencher 
um documento de autorização para deixar seu material na triagem. Em caso de 
recusa, ele não terá permissão de entrada no evento.

E. As armas retidas na triagem poderão ser retiradas em sua saída do festival até 
15 minutos antes do horário de encerramento do mesmo. Itens que não forem 
retirados serão encaminhadas para o “Achados e Perdidos” do evento.

F. A organização da CPSXP tem total poder de decisão de não autorizar a entrada 
de qualquer material que julgar nocivo ao seu público. Essa medida é para sua 
própria segurança.

Os cosplayers selecionados como VIPs, não precisam de ingresso para entrada no evento. 
Apenas um documento identificação com foto, como: RG ou carteira de motorista.  
Durante a triagem serão retidos os itens possivelmente nocivos aos participantes do 
evento, como: 

REGRAS DA TRIAGEM

Os cosplayers selecionados deverão se apresentar na entrada principal do evento, onde será 
feita uma triagem do seu cosplay. Tendo seu acesso liberado a partir das 09h:00 da manhã. 
Teremos triagem cosplay para garantir a segurança no evento. 

REGULAMENTO COSPLAYERS
TRIAGEM


