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Egy nagyobb kiegészítővel, hatalmas abroncs-
csal vagy eleve egy nagyobb bőrönddel kicsit prob-
lémásabb eljutni A-ból B-be, főleg ha cosplayes az 
ember. Most igyekszem adni pár csomagolási tip-
pet, nehogy baj érje a cosplyat még mielőtt a con 
területére érnétek!

A kiegészítőket, nagyobb fegyvereket meg se 
próbáld táskába gyömöszölni! Inkább fogj két- há-
rom szemeteszsákot és borítsd be vele az adott 
kiegészítőt. Így sem szél, sem eső, sem hó nem fog-
ja megrongálni, de az ámuló tekintetektől így sem 
menekülhetsz majd.

Abroncsot nagyobb szatyorban érdemes tárol-
ni, de  óvatosan hajtsátok össze, nehogy eltörjön 
vagy behorpadjon!  Inkább legyen nálad több pakk, 

minthogy valaminek bántódása essen. A törékeny 
dolgokat tartsd közel magadhoz!

Ami a sporttáskába vagy a bőröndbe mehet:  
ruha, csizma, kisebb fegyverek vagy kisebb kiegészí-
tők, fejdíszek, smink, szükség esetén paróka, kontak-
tlencsetartó, ragasztópisztoly (mert ugyebár sosem 
lehet tudni) olló, satöbbi. Én külön szoktam csoma-
golni azt, ami a sminkhez kell, külön a ruhát, külön 
a kiegészítőket és külön az esetleges kellemetlen 
balesetek orvoslására szükséges eszközöket, hogy 
mindennek meglegyen a maga kis helye és átlássak 
a dolgaim között még akkor is, amikor izgatottan ké-
szülődök a versenyre.

Ha egy több napos rendezvényről van szó és a 
környéken alszol, sőt még több jelmezt is viszel ki a 

szóban forgó eseményre,  akkor eleve több cosplayes pakkal vágsz 
bele az utazásba. Érdemes mindent alaposan átgondolni és rend-
szerezni, nehogy otthon maradjon valami, de ne feledkezz meg 
a civil öltözékeidről, az irataidról és a személyes dolgaidról sem!

A con után a kész cosplayeket külön szekrényben, ágy alatt, 
a szekrény tetején, lépcső aljában érdemes tárolni, ha a jövőben 
még viselni vagy javítgatni szeretnéd.  Ez persze nem vonatkozik a 
parókákra. Azokat mindig gondosan, ápoltan kell visszahelyezni a 
kapott műanyag zacskójába. 
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