CONCURSO COSPLAY SE LIGA NO ENEM

Fonte da imagem: GETTY IMAGES < https://www.nerdificent.com/podcasts/episode-2-cosplay.htm> Acesso em: 12 mar 2019.

1. Cosplay é a abreviação de Costume Play, numa tradução livre: fantasia e interpretação. Consideramos
Cosplay a caracterização de personagens de qualquer tema, sejam desenhos, filmes, quadrinhos, jogos etc.
2. Para o Concurso de Cosplay Se Liga no Enem 2019 estão valendo cosplays de filme, desenhos animados,
mangás, animes, jogos, série, bandas/celebridades e claro, quadrinhos.
3. O participante pode optar por um desfile com breve interpretação ou uma apresentação com áudio
gravado. O participante pode utilizar o palco por até 1min e 30 sec.
4. O participante poderá, se desejar, usar música de fundo ou efeitos sonoros para sua apresentação, devendo
para isso levar seu próprio arquivo de MP3 em Pen-drive e entregar pela manhã a equipe organizadora. O
Se Liga no Enem não se responsabiliza por danos, defeitos ou falha de execução no dispositivo de áudio
fornecido pelo participante.

Inscrições Concurso Cosplay Se Liga no Enem
1. As inscrições devem ser feitas no horário da manhã, até 12h30 com o registro do seu nome, personagem
e o arquivo de áudio (se necessário).
2. Poderá participar do Concurso de Cosplay qualquer pessoa devidamente trajada com a proposta do
concurso, não importa sexo, idade ou origem, sendo vetado apenas a participação de membros da
organização do concurso e do evento.
3. Não serão permitidos a participação de estilos de moda ex: lolitas, j-rocks e afins.
4. Os participantes devem estar atentos para a ordem de chamada para a apresentação, que será definida pela
organização do evento.
5. Não é permitido linguajar ofensivo e contenha palavras de baixo calão. É proibido também xingar,
caluniar, insultar ou caçoar qualquer pessoa, entidade, empresa ou clube durante a apresentação.
6. O participante autoriza na sua inscrição o uso das imagens do concurso e de seus participantes em materiais
oficiais de divulgação.

Resultado
A premiação será de acordo com a escolha do público presente.

CONCURSO K-POP (DANÇA COREANA) SE LIGA NO ENEM

Fonte da Imagem: <https://todateen.com.br/tudo-sobre-k-pop-nivel-kpopper/> Acesso em: 12 mar 2019.

1. K-POP é a abreviação de korean pop (música pop coreana ou música popular coreana) é um gênero
musical originado na Coreia do Sul, que abrange estilos e gêneros incorporados do ocidente como pop,
rock, jazz, hip hop, R&B, reggae, folk, country, além de suas raízes tradicionais de música coreana e
tem uma grande variedade de elementos audiovisuais.
2. O número mínimo de participantes é de uma pessoa e o número máximo são de 9 (nove) pessoas por
grupo;
3. A música para apresentação deve ser uma música no estilo KPOP, de uma banda original coreana,
independentemente do idioma;
4. Tempo limite: Máximo de 4 minutos por grupo. Os grupos que excederem o tempo estipulado podem
ser cortados ao atingir o tempo limite;
5. Cada grupo tem direito à uma pessoa para equipe de apoio, que poderá acompanhar o grupo até o palco
para apresentação.
Inscrições Concurso K-POP SE LIGA NO ENEM
1. As inscrições devem ser feitas no horário da manhã, até 12h30 com o registro do seu nome,
personagem e o arquivo de áudio.
2. Poderá participar do Concurso de K-POP quaisquer pessoas não importa sexo, idade ou origem, sendo
vetado apenas a participação de membros da organização do concurso e do evento.
3. Os participantes devem estar atentos para a ordem de chamada para a apresentação, que será definida
pela organização do evento.
4. Não é permitido linguajar ofensivo e contenha palavras de baixo calão. É proibido também xingar,
fazer atos obscenos, insultar ou caçoar qualquer pessoa, entidade, empresa ou clube durante a
apresentação.
5. O participante autoriza na sua inscrição o uso das imagens do concurso e de seus participantes em
materiais oficiais de divulgação.
Resultado
A premiação será de acordo com a escolha do público presente.

