SOUTĚŽ KOSTÝMŮ TRPASLICON 2018
1. Soutěžit může jakýkoliv účastník Trpasliconu, vyjma porotců. Mohou
soutěžit masky na téma britských sitcomů (Červený trpaslík, Černá zmije) či
jiných britských seriálů či filmů (Doctor Who, Sherlock), nebo na téma postav
ze světa Terryho Pratchetta (Zeměplocha). Porota bude sestavená z fanoušků s
širokým rozsahem znalostí britských seriálů, filmů a knih (zejména britcomů,
Zeměplochy a Doctora Who).
2. Porota nejlepším maskám udělí OCENĚNÍ. A to za originalitu (kostým, který
se na Trpasliconu ještě neobjevil a zaujme svým provedením), za věrnost
originálu (jak moc se soutěžící podobá své předloze) a za představení svého
kostýmu (využití kostýmu ve scénce, která nepřesáhne 2 minuty). Porota má
možnost udělit 1 volné ocenění a to kostýmu, který zaujme, ale nevejde se do
žádného z uvedených ocenění.
3. Přihlásit se lze předem do 11. března 2018 na email Tezi.S@seznam.cz
Do předmětu napište „Soutěž v maskách“. Do zprávy uveďte tyto údaje: jméno,
příjmení; přezdívku (pokud nějakou má); jméno postavy, kterou bude soutěžící
ve svém kostýmu představovat; odkud postava pochází (seriál, kniha či jiné
médium); obrázek postavy (pokud je na internetu nějaký k dispozici), fotografie
soutěžícího v kostýmu (lze se vyfotit až přímo na Trpasliconu).
Do soutěže se můžete přihlásit i na Trpasliconu, a to nejpozději v sobotu
17.3.2018 do 13:40 hod. na registraci, kde budete muset do formuláře vyplnit
výše uvedené údaje a dodat obrázek postavy (nejlépe na flash disku).
Doporučujeme se na soutěž přihlásit předem. Předejdete tak možným zmatkům
a ulehčíte tím práci organizátorům akce. Výše uvedené osobní údaje (jméno a
příjmení) budou využity pouze pro registrační účely do soutěže. Ostatní údaje
budou využity při představování vašeho kostýmu divákům.
4. Soutěžící se musí dostavit v sobotu 17.3.2018 v 13:40 na registraci. Zde si
soutěžící vylosují čísla, podle kterých budou postupně nastupovat před diváky.
Pokud se soutěžící na losování nedostaví, budou ze soutěže vyřazeni. Soutěž
začne dle programu Hlavního sálu.
5. V průběhu soutěže budou mít diváci možnost hlasovat pro masku, která se mu
nejvíce líbí. Maska s nejvíce hlasy vyhraje CENU DIVÁKŮ.
6. Každá maska získá drobné ocenění za účast.

