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Nem élhetek művésznév
alatt?

Hogyan döntsek két
karakter között?

A Facebookon egyre több cosplayes
kerül abba a kellemetlen helyzetbe, hogy
a közösségi portál a fantázianeveket az
igazira kéri cserélni. Azonban nemcsak a
cosplayerek, írók, költők is kerülnek hasonló helyzetbe. Sajnos ez ellen nemigen
lehet mit tenni, igaz a különböző japán
vagy angol nevek sokkal hangzatosabbak
és sokan már csak erről a nick névről ismerhetőek fel, mert ezt nem csak a Facebookon, hanem más oldalakon, játékokban vagy a conon is alkalmazza. Ebben a
kellemetlen esetben, hogy a káposzta is
megmaradjon, esetleg becenévnek javaslom beállítani a fantázianevet, vagy pedig
inkább két profilt kezelni, az egyiket nick
névvel, a másikat pedig az igazival (bár
elvileg egy személynek csak egy profilja
lehet). Nehéz kérdés ez, tele ismeretlen
tényezőkkel.

Szerverhiba – Mit tegyek?
A cosplay.hu oldalán június 20. körül
szerverhiba lépett fel. Ekkor még zajlott
a MondoConra történő versenyjelentkezés és biztosan sokan meg is rémülhettek a hiba láttán. Szerverhiba esetén a
problémát bizonyára sokan jelzik az oldal
vezetői felé, de nem árt, ha te is klaviatú-
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Sokan kerülnek abba a szituációba,
hogy szívükhöz ugyanolyan közel áll két
karakter, melyeket akár meg is valósítanának egy cosplay keretein belül, ám csak
egy cosplayre jutna idő, pénz és energia.
Igen nehéz mérlegelni a különböző szempontok között: hasznosítható méteráru,
egy meglévő paróka, kontaktlencse sokat
segít a helyzeten, de mi a helyzet akkor,
ha nagyjából ugyanannyi felszereltséggel
rendelkeznél mind a két karakterhez?

rát ragadsz, főleg, ha versenyre történő
regisztrálásról, esetleg a regisztráció
módosításáról, pontosításáról van szó. A
honlap külön Facebook oldalt vezet, ott
biztosan elérhetőek az adminok és bővebb tájékoztatást is adnak. Szerencsére
a cosplay.hu oldala június 21-ére szerencsésen helyre is állt, ami jó hírt jelentett a
regisztrálni vágyók számára.
Szerverhiba esetén tehát ne félj jelezni észrevételeidet és aggodalmad akkor
sem, ha tudod, bizonyára sokan írtak már
az oldal vezetőinek.
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„Szerverhiba
esetén tehát
ne félj jelezni
észrevételeidet és
aggodalmad...”„...bizonyára sokan
írtak már az oldal
vezetőinek.”
Folytatás a következő oldalon!
Vissza a Tartalomjegyzékhez!

ban kapjuk meg azt az árucikket, amelyet
szeretnénk. Amennyiben becsapva érezzük
magunkat angol support segít nekünk a
kompenzációban, esetleg a termék árának
visszatérítésében. Ilyen opció a Facebook
csoportokban azonban nincs, sőt kompenzáció helyett megválaszolatlan levelek és
kitiltás fog lebegni előttünk. A problémás
eladókat úgynevezett feketelistás oldalakon
vezetik, de akár magában, abban a csoportban is rögzíthetik a kellemetlen tapasztalatokat, ahol a vevő és az eladó „találkozott”. Középutat az jelenthet, ha személyesen veszed
át a terméket egy találkozó keretein belül.

Ekkor érdemes belegondolni a megvalósíthatóságra, illetve a karakter belső
tulajdonságaiba, hogy melyek igazak rád
leginkább. Ha ebben is tanácstalannak
érzed magad, bátran kérd ki ismerőseid
véleményét is, ők biztosan segítenek, hogy
mégis melyik karakter lenne ideálisabb
számodra. Esetleg különböző csoportokban is megkérdezheted, hogy mennyire
lenne igény az adott karakterre, ki tudja,
lehet, épp a Te kedvenced hiányzik egy
nagy teamből!
A megvalósíthatóságot az alapján
mérd fel, hogy a karakter ruhája, kiegészítői számodra milyen kihívást vagy nehézséget okoznának, például nehezen lenne
szállítható, te pedig vidékről érkezel a conra ráadásul tömegközlekedéssel.

Honnan tudni, hogy mennyire megbízható egy eladó?
Sok forrásból lehet vásárolni. Lehet
személyes eladást folytatni, mely során
a vevő megtekintheti az árut annak megvétele előtt, így biztosan azt kapja, amire
számít. Ma már az interneten is rendelhetünk árucikkeket, akár használt vagy bontatlan termékeket is megvásárolhatunk
másodkézből. Sokan azonban kihasználják
azt, hogy ebben az esetben fotókra támaszkodik a vevő. Az ebayen, és a hasonló
jellegű oldalakon már bevezetésre került a
pontozási rendszer, mely alapján azt értékelik, hogy az eladó mennyire megbízható.
Innen tudjuk azt, hogy nagyobb biztonság-
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