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Bases de participació per a l’exposició internacional
d’il·lustració editorial «Babalunga i kamolongos»
L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana-APIV i la Fundació pel Llibre i la Lectura-FULL, presenten la
quinta edició de Baba Kamo. Festival i fira del llibre il·lustrat, que tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 de desembre de 2022
al Centre del Carme Cultura Contemporània CCCC de València (Espanya).
En ocasió de Baba Kamo, organitzem l’exposició internacional d’il·lustració «Babalunga i Kamolongos» a través
d’aquesta convocatòria oberta a il·lustradors i il·lustradores.
Participació
Podran presentar-se a aquesta convocatòria il·lustradors i il·lustradores majors de 18 anys amb independència del
seu lloc de procedència, ja siga de manera individual ja siga com a col·lectiu, amb il·lustracions que formen part d’una
publicació o d’un projecte editorial, ja siga inèdit o publicat a partir de l’1 de gener de 2022.
Els participants hauran d’emplenar correctament el formulari d’inscripció corresponent a aquesta convocatòria a
través de la web www.babakamo.com.
La participació en aquesta convocatòria és gratuïta i està limitada a un projecte per persona/col·lectiu.
Característiques tècniques
Cada il·lustrador/a podrà participar amb una il·lustració que siga de la seua autoria i que pertanga a un únic projecte
editorial (publicat o inèdit).
La il·lustració haurà de ser en format vertical o horitzontal amb una mesura màxima de DinA3 (297 x 420 mm) + 3 mm
de sang en cada costat del paper (mesura final de l’arxiu: 303 x 426 mm).
La tècnica a utilitzar serà lliure, ja siga en blanc i negre o en color.
La imatge haurà de ser enviada exclusivament a través de la plataforma WeTransfer (wetransfer.com) a l’adreça
expo@babakamo.com
La imatge haurà de ser enviada en dos fitxers diferents:
- En alta qualitat en format TIFF a 300ppp de resolució i espai de color CMYK per a poder ser impreses.
- En baixa qualitat en format PNG o JPG per a web i espai de color RGB.
Les obres seleccionades per a l’exposició seran reproduïdes en impressió digital i paper d’alta qualitat. Els fitxers de
les obres no seleccionades per a l’exposició seran destruïts.
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Selecció dels participants
Totes les il·lustracions rebudes d’acord amb aquestes bases seran examinades per part d’un jurat professional
compost per membres de reconegut prestigi en el món de la il·lustració i l’equip organitzador de Baba Kamo, que
realitzaran la selecció final seguint criteris d’originalitat, qualitat, diversitat i coherència amb la sinopsi enviada al
formulari. De cada projecte seleccionat el jurat triarà una imatge per a l’exposició.
Aquest mateix jurat serà l’encarregat de triar l’autor/a o col·lectiu guanyador d’aquesta edició. El jurat mantindrà en
secret les seues deliberacions així com les seues decisions.
La decisió del jurat serà inapel·lable i el llistat definitiu d’il·lustradors/as seleccionats/as serà publicat el 16 de
novembre de 2022 en www.babakamo.com.
El nom de la persona guanyadora serà anunciat el 16 de desembre, durant la celebració de Baba Kamo. El jurat es
reserva el dret a declarar el premi desert.
L’equip organitzador de Baba Kamo serà l’encarregat de comunicar als autors/es i a la persona guanyadora la decisió
del jurat així com de la seua publicació oficial.
Lloc i durada de l’exposició
L’exposició de les obres seleccionades tindrà lloc en el Centre del Carme Cultura Contemporània - CCCC de València
(Espanya) coincidint amb la inauguració del festival i s’allargarà fins al mes de gener de 2023. A més, i per tercer any
consecutiu, es podrà visitar l’exposició digitalment, així com consultar informació sobre l’autoria de les obres i el
projecte editorial al qual pertanyen.
Drets
Els autors i les autores seleccionats/des mantindran en tot moment la propietat exclusiva de les seues obres
però cedeixen a Baba Kamo el dret gratuït i no exclusiu de reproducció i comunicació pública per a formar part de
l’exposició a València així com de la seua possible itinerància per un període de dos anys.
Així mateix, els autors i les autores seleccionats/des cedeixen a Baba Kamo el dret gratuït i no exclusiu de
comunicació pública de les il·lustracions seleccionades, així com de les seues dades biogràfiques i professionals, per
a la seua difusió com a part de les tasques de comunicació, divulgació i promoció del festival.
Qualsevol altre ús no esmentat anteriorment serà consultat i dependrà de l’autorització prèvia de l’autor/a.
Responsabilitat
Els autors i les autores participants asseguren que les obres presentades són de la seua autoria i eximeixen a
l’organització de Baba Kamo de qualsevol responsabilitat reclamada per tercers.
Premi
S’estableix un únic premi de caràcter honorífic per a l’autor/a o col·lectiu guanyador. A més, el/la guanyador/a serà la
persona encarregada de realitzar la imatge gràfica de la pròxima edició de Baba Kamo amb una dotació de 2.000 €.
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Calendari
Inscripcions: fins al 23 d’octubre de 2022
Anunci selecció: 16 de novembre 2022
Anunci guanyador: 16 de desembre 2022
Resum de material a aportar
- Formulari complet: www.babakamo.com
- 1 imatge en alta vertical o horitzontal + 3mm sang. Mesures màximes DIN A3 + sang (303 x 426 mm) TIFF 300ppp
CMYK: WeTransfer a expo@babakamo.com
- La mateixa imatge en baixa PNG o JPG per a web RGB: WeTransfer a expo@babakamo.com
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 Sant Vicent Màrtir 24-7a 46002
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 total d’aquestes bases.

