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GAME         FESTIVAL
2 0  O K T O B E R  ,  A R E N A  S K Ö V D E

Walk on är till för alla, nybörjare som erfarna! Här är det bara att dyka upp i sin cosplaydräkt och 
anmäla sig på plats. Som deltagare i Walk On-tävlingen får man chansen att visa upp sig på scen 
där sedan domare och publik får utse sina favoriter. Fina priser utlovas! Det finns även chans till 
att ta bilder med fotograf. Anmälan görs direkt på festivalen. 

Tävlingen består av två moment foto och att visa upp sig på scenen.

Det är gratis att delta i tävlingen, men inträde till festivalen är 100kr.

Anmälan
Anmälan gör på plats på festivalen innan kl 15:00. När du anmäler dig behöver du uppge: namn, 
karaktär, e-mail. Du kommer få ett nummer till delat dig samt fotas med detta.

Tävling
När du anmäler dig tas ett kort på dig i din dräkt tillsammans med ditt nummer. Des-
sa foton kommer rulla på en skärm där besökarna kan rösta på sin favorit under da-
gen. Vid ett tillfälle under dagen kommer alla Walk On deltagare visa upp sig på scen 
i ordning efter sina nummer, där även domarna är närvarande. Priserna som delas ut 
i Walk On är: Judges choice samt Publics choice. 

REGLER
-Köpta och modifierade plagg och dräkter är tillåtna
-Det är tillåtet att använda dräkter som man tävlat i andra tävlingar med.
-Tävlande visar upp sin dräkt på klassiskt runway-vis. Man går upp på scenen, poserar och går ner.
-Varje tävlande kommer få ett nummer, detta nummer blir ens ID i tävlingen samt den ordning man
skall upp på scen.
-Ens nummer kan inte ändras eller bytas med andra deltagare.
-Tävlande måste kunna bära hela dräkten och alla tillhörande props på och av scenen
-Vapenprops får ej se realistiska ut och måste vara skapade av säkra lättviktsmatrial.
 Tillåtna matrial: Gummi, plast (PVC,worbla etc.), skum, kartong eller papper-maché.
-Personalen har rätt att ta ifrån en tävlande en prop om de bedömer den som osäker.
-En tävlande får aldrig bruka sina props mot besökare.
-Tävlande måste uppträda sportsligt mot dom andra tävlanden, gäster, domarna och funk-
tionärerna.
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