
 

  

 SYARAT DAN KETENTUAN 

Lomba cosplay inobu 13 

 

Meidiana Kartika Dewi 

ID LINE : meidianakartikadewi 

No. Telp : 082211373172 

 

Peserta dibagi menjadi dua bagian; 

- Umum, individu. 

- Umum, berkelompok. 

 

Syarat dan ketentuan peserta Individu  

1. Membayar uang registrasi sebesar Rp. 25.000,- (sudah termasuk tiket hari-H).  

2. Menyertakan identitas diri dan fotokopi KTP atau Kartu Pelajar.  

3. Genre : bebas (Tokusatsu, Anime, Game, Gothic, Original).  

4. Kostum yang dikenakan tidak boleh menyinggung unsur SARA dan pornografi.  

5. Dilarang beradegan Yuri maupun Yaoi saat perform.  

6. Diperbolehkan melakukan Crossdressing.  

7. Dilarang membawa senjata tajam asli sebagai aksesoris.  

8. Peserta diberikan waktu maksimal 3 menit untuk tampil.  

9. Peserta mendaftar ulang kembali, selambat-lambatnya 20 menit sebelum lomba dimulai.   

10. Bagi yang melanggar peraturan akan didiskualifikasi.  

11. Penilaian juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.  

Syarat dan ketentuan peserta berkelompok  

1. Satu kelompok maksimal terdiri dari 4 orang dari kalangan umum  

2. Membayar uang registrasi sebesar Rp. 65.000,- (sudah termasuk tiket hari-H).  

3. Setiap orang dalam satu kelompok wajib menyertakan identitas diri dan fotokopi KTP 

atau Kartu Pelajar di dalam map khusus yang sudah ditulis rapi identitas kelompoknya 

pada kanan atas map.  

4. Genre : bebas (Tokusatsu, Anime, Game, Gothic, Original).  

5. Kostum yang dikenakan tidak boleh menyinggung unsur SARA dan pornografi.  

6. Dilarang beradegan Yuri maupun Yaoi saat perform.  

7. Diperbolahkan melakukan Crossdressing.  

8. Dilarang membawa senjata tajam asli sebagai aksesoris.  

9. Peserta diberikan waktu maksimal 8 menit untuk tampil.  



 

  

10. Peserta mendaftar ulang kembali, selambat-lambatnya 20 menit sebelum lomba dimulai.  

11. Bagi yang melanggar peraturan akan didiskualifikasi.  

12. Penilaian juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.  

13. BGM disiapkan oleh peserta dan dikirim ke email lombainobu13@gmail.com paling 

lambat 2 Juli 2019 dengan subjek LombaInobu13_Cosplay dan format : 

NAMA LENGKAP : 

NAMA KARAKTER : 

14. Biaya pendaftaran dapat ditransfer melalui bank Mandiri ke rekening berikut: 

 

 

 

No. Rekening: 167-00-0303409-6 

A/N: NABILA NUR AZIZAH 

 

 

 


