REGRAS DE ARMAS E ADEREÇOS
Para a segurança de todos os participantes da Comic Con Portugal, a seguinte
política deve ser respeitada e aplicada com rigor. Os participantes que não
respeitarem esta política poderão ser convidados a abandonar o evento.
Por favor, tenha em atenção que existem algumas excepções às regras 4, 5 ou 8
que podem ser consideradas APENAS para Concursos de Cosplay.
Em caso de dúvida relativamente à permissão da arma ou adereço que poderá
utilizar, deverá enviar para o e-mail cosplay@comic-con-portugal.com, antes do
prazo limite de inscrição para o concurso.
1. Não é permitida a entrada de qualquer tipo de arma veiculada no artgº3 (Lei n.º
50/2013, de
24/07) http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis
2. Não é permitida a entrada de réplicas de armas de fogo contemporâneas
(exemplo: da guerra civil).
3.

Todas as armas devem respeitar as normas de segurança.

4. As armas não poderão ser exibidas fora do espaço reservado a essa função,
exceto para a sessão fotográfica ou áreas específicas.
5. Deve respeitar a segurança física e paz de espírito de todos os intervenientes
em todos os momentos.
6. Todas as armas ou grandes adereços devem ser verificados e autorizados pela
verificação de armas na entrada da Comic Con Portugal. Após a aprovação, será
entregue um registo à pessoa que possua a arma.
7. Qualquer arma que não cumpra os critérios de segurança deve ser
imediatamente (e discretamente) colocada no armazém durante o período da
convenção. Será da responsabilidade do participante efetuar o levantamento da
mesma no final do evento. Qualquer arma ou adereço que fique em armazém para
além do dia de encerramento (Domingo, dia 6 de dezembro) passará a propriedade
da Comic Con Portugal.
8.

Deve ter o registo de verificação da arma sempre consigo, sendo que lhe

poderá ser solicitado a qualquer momento durante o evento. Qualquer sinal de
falsificação será convidado(a) a voltar à verificação de armas para confirmar a
autenticidade.
9. Diversões (de qualquer tipo, desde que os participantes não autorizem) com as
armas não serão aceites. Todas as pessoas envolvidas poderão ser penalizadas,
dependendo da gravidade. Todas as reclamações de comportamento desta
natureza serão orientadas pela Segurança da Comic Con Portugal.
10. O incumprimento de uma ou mais regras acima referidas resultará numa ou
em todas as seguintes penalidades:
-Perda imediata do privilégio de uso de arma;
-Expulsão do evento sem reembolso;
-Qualquer ato de negligência grave ou comprometimento público, poderá resultar em
acusações criminais além do controlo da Comic Con Portugal (lembre-se que o
público em geral pode não conhecer o evento, sentindo-se ameaçado).

A decisão na verificação de armas da Comic Con Portugal são definitivas e serão
rigorosamente aplicadas para garantir um ambiente seguro para todos os
participantes do evento.
Se tiver alguma dúvida, entre em contacto através do e-mail cosplay@comic-conportugal.com
A Comic Con Portugal reserva-se no direito de confiscar todas as armas
durante o período da convenção e/ou acompanhar até à porta, e proibir de
voltar a participar no evento, caso a segurança do evento seja influenciada.

