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Programa professional de Baba Kamo 2018
Bases per a professionals de la il·lustració - Revisió de dossiers i projectes
L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana - APIV i la Fundació pel Llibre i la
Lectura - FULL, presenten la primera edició de Baba Kamo. Festival i fira del llibre il·lustrat, que
tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de desembre de 2018 al claustre gòtic del Centre del Carme Cultura
Contemporània - CCCC de València (Espanya).
Aquesta convocatòria està adreçada als i les professionals de la il·lustració gràfica.
Participació
Les persones sol·licitants hauran de garantir la seua disponibilitat per assistir al programa
professional de Baba Kamo (Centre del Carme Cultura Contemporània - CCCC, València, Espanya)
el dia 14 de desembre en horari de 10.00 a 14.00.
Les persones sol·licitants hauran d’omplir correctament el formulari d’inscripció corresponent a
aquesta convocatòria a través del web www.babakamo.com/participa
El llistat d’il·lustradors/es inscrites serà enviat a totes les editorials participants als programa
professional, junt amb els dossiers de treballs rebuts dins de termini i a través de la plataforma
WeTransfer a l’adreça info@babakamo.com, perquè en facen una selecció segons criteris
d’adequació a la seua línia editorial.
Només es concertaran entrevistes entre editorials i il·lustradors/es que s’hagen triat mútuament
per tal de garantir la màxima eficiència possible.
Les agendes definitives seran comunicades entre el 30 de novembre i el 5 de desembre de 2018 a
través de l’adreça electrònica facilitada al formulari d’inscripció.
La participació en aquesta convocatòria és gratuïta.
Llistat d’editorials participants
− Algar Editorial
− Andana Editorial
− Barbara Fiore Editora
− Coco Press
− DXI
− Edicions Bromera
− Libros del Zorro Rojo
− Litera Libros
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− Milimbo
− Nórdica Libros
− Onada Edicions
− Orfeu Negro (Portugal)
− Piscina, un petit oceà
− Revista ¡La Leche!
− Takatuka
Documentació a aportar
− Formulari complet: www.babakamo.com/participa
− Dossier de treballs PDF màxim 5MB: WeTransfer a info@babakamo.com
Calendari
− Inscripció: fins a l’11 de novembre de 2018.
− Procés de selecció mútua entre participants: del 12 al 25 de novembre de 2018.
− Comunicació agenda d’entrevistes: entre el 30 de novembre i el 5 de desembre de 2018.
− Jornada d’entrevistes: 14 de desembre de 2018 (10.00 - 14.00) al Centre del Carme Cultura
Contemporània de València (C/ Museu, 2, València)
Dades personals
Les dades personals que ens faciliteu voluntàriament a través dels diferents formularis de la web,
seran tractades per APIV - Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana amb domicili
en Gran Via Ramón y Cajal 1-3a 46007 València, que compleix amb les mesures de seguretat
exigides en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La finalitat
d’aquest tractament és la descrita en cadascun dels formularis establits en la pàgina web en el
qual ens heu facilitat les vostres dades.
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació del
tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, automatitzades,
en relació amb les dades objecte del tractament, davant el responsable del tractament en l’adreça
anteriorment esmentada, o per correu electrònic a apiv@apiv.com. En cas que no hageu obtingut
satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat de
Control en matèria de Protecció de Dades competent.
Participar en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

