
Pravidla soutěže v maskách

1. Soutěžit může jakýkoliv účastník Trpasliconu, vyjma porotců. 

2. Mohou soutěžit masky na téma britských sitcomů (Červený trpaslík, Černá zmije apod.) či
jiných britských seriálů či filmů (Doctor Who, Sherlock atd.), nebo na téma postav ze světa
Terryho Pratchetta (Zeměplocha). 

3. Porota  je  složena  z lichého  počtu  porotců,  kteří  jsou  vybráni  na  základě  svých  znalostí
britských seriálů a knih (zejména britcomů, Zeměplochy a Doctora Who). 

4. Porotci  hodnotí  každého  soutěžícího  v těchto  disciplínách:  věrnost  originálu,  provedení
kostýmu, představení svého kostýmu. 

5. Věrnost originálu znamená, jak moc se soutěžící podobá své předloze. 

6. Provedení kostýmu znamená, kolik úsilí si soutěžící dal s výrobou kostýmu a nakolik je kostým
originální. 

7. Představení kostýmu je možností každého soutěžícího říct divákům něco o postavě, kterou
představuje,  o  kostýmu,  který  si  vybral,  jak  tento  kostým  vyrobil,  popřípadě  se  také
představit nějakou krátkou scénkou, která nepřesáhne dvě minuty. 

8. Porotci také přihlédnou k tomu, zda soutěžící ve stejném či obdobném kostýmu již nesoutěžil
v minulosti.

9. Porotci mohou každému soutěžícímu přidělit 1 – 5 bodů za každou výše uvedenou disciplínu.
Maximální  dosažený výsledek je tedy 15 bodů, minimální  3 body. Bodování je  neveřejné.
Porotci pouze oznámí tři první místa, nikoli jejich bodový výsledek. 

10. Každý soutěžící nejpozději do 8. března 2016 zašle na email hadati@discworld.cz tyto údaje:
Své jméno, příjmení, přezdívku (pokud nějakou má), jméno postavy, kterou bude soutěžící ve
svém  kostýmu  představovat,  knihu,  seriál  či  jiné  médium,  ze  kterého  postava  pochází,
obrázek této postavy (pokud je na internetu nějaký k dispozici), popř. i fotografie samotného
soutěžícího ve svém kostýmu (nepovinné, ale doporučuje se). Do nadpisu je pak nutné uvést
„Soutěž v maskách“. Pokud do 9. března 2016 neobdržíte potvrzovací email, že jste byli do
soutěže zařazeni, oznamte tuto skutečnost na email hadati@discworld.cz. 

11. Do soutěže se nemusíte přihlašovat povinně předem přes email, můžete se do ní přihlásit až
na  Trpasliconu,  ale  nejpozději  v sobotu  12.  3.  2016  do  14:00  hod.  na  registraci,  kde  do
formuláře vyplníte údaje uvedené v bodu 10, včetně dodání obrázku postavy (nejlépe na
flash  disku).  Doporučujeme se  však  na  soutěž  přihlásit  předem.  Předejdete  tak  možným
zmatkům a ulehčíte tím práci organizátorům akce. 

12. Výše uvedené osobní údaje (jméno a příjmení) budou využity pouze pro registrační účely do
soutěže. Ostatní údaje budou využity při představování vašeho kostýmu divákům. 

13. Před zahájením soutěže si soutěžící vylosují čísla, podle kterých budou postupně nastupovat
před diváky. K vylosování čísel dojde  v sobotu 12. 3. 2016 ve 14:00 hodin na registraci, na
kterou jsou soutěžící povinni se dostavit. Pokud se nedostaví, budou ze soutěže vyřazeni. 

14. V případě, že se soutěžící nemůže k vylosování čísel ze závažného důvodu dostavit (např.
proto,  že  na  Trpaslicon  dorazí  až  po  tomto  losování),  oznámí  tuto  skutečnost  na  email
hadati@discworld.cz nejpozději  do 10. 3.  2016. V emailu na sebe také poskytne telefonní
kontakt.  Pokud tak  učiní,  vylosuje  za  něj  soutěžní  číslo  jeden  z přítomných  organizátorů.
Tento  soutěžící  se  však  musí  do  soutěže  přihlásit  předem  a  dodat  údaje  potřebné  pro
přihlášení (viz bod č. 10).


