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Bases de participació per a la Fira del llibre il·lustrat
L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana – APIV, la Fundació pel Llibre i la Lectura – FULL i l’Associació
d’Editorials del País Valencià - AEPV, presenten la cinquena edició de «Baba Kamo. Festival i fira del llibre il·lustrat», que
tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 de desembre de 2022 en el claustre gòtic del Centre del Carme Cultura Contemporània CCCC de València (Espanya).
Aquesta convocatòria està oberta a editorials, llibreries i segells autoeditats especialitzats o amb una presència
destacada de publicacions il·lustrades, siguen per a públic infantil o adult, amb independència de la seua llengua o
procedència.
Sol·licitud
Els expositors sol·licitants han de garantir la seua disponibilitat per a assistir a la fira de Baba Kamo (Centre del Carme
Cultura Contemporània-CCCC, València, Espanya) els dies 16, 17 i 18 de desembre de 2022. L’organització seguirà les
recomanacions de seguretat sanitària establides en el moment de la celebració del festival amb la finalitat de tractar de
buscar la forma més adequada d’adaptar la participació a les noves mesures.
Les persones sol·licitants hauran d’emplenar correctament el formulari d’inscripció corresponent a aquesta convocatòria
a través de la web www.babakamo.com.
Cada sol·licitud serà estudiada per part de l’equip organitzador de Baba Kamo, el qual realitzarà la selecció final seguint
criteris d’adequació, qualitat i diversitat, i contactarà amb les persones seleccionades.
Si per qüestions de seguretat, el nombre d’estands ha de limitar-se per a garantir la distància necessària, hi haurà un
menor nombre de participants que en altres edicions anteriors a la Covid-19.
El llistat definitiu d’expositors seleccionats serà publicat el 4 de novembre de 2022 en www.babakamo.com.
Modalitats de participació
a) Estatal: estand individual
b) Internacional:
Opció 1: Estand individual
Opció 2: Espai en l’estand col·lectiu gestionat per l’organització
En el cas que es restringira també el moviment dins d’Espanya, l’organització buscarà la forma més adequada d’adaptar la
participació a les noves mesures.
Estand
Modalitat A) Estatal
L’estand consistirà en una taula de 180 x 75 cm vestida amb estovalles negres, una cadira i un tòtem de cartró amb
el nom de l’expositor corresponent encunyació. Cada estand comptarà també amb material higiènic per a garantir la
seguretat tant del públic com dels treballadors i treballadores.
Cada expositor es farà responsable del muntatge i desmuntatge del seu estand.
Cada expositor es farà responsable de la venda presencial dels seus materials.
L’adjudicació i ubicació dels estands al recinte de la fira es realitzarà a criteri de l’organització.
Només una persona estarà a càrrec de cada estand, amb la possibilitat d’establir torns.
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Les dades de totes les persones que treballen a l’estand i els detalls dels diferents torns han de comunicar-se
prèviament a l’organització com a mesura de seguretat i cautela.
En cas de tindre alguna necessitat especial, contacteu per correu electrònic a través de fira@babakamo.com
Modalitat B) Internacional
Opció 1: Estand individual
L’estand consistirà en una taula de 180 x 75 cm vestida amb estovalles negres, una cadira i un tòtem de cartró amb
el nom de l’expositor corresponent encunyació. Cada estand comptarà també amb material higiènic per a garantir la
seguretat tant del públic com dels treballadors i treballadores.
Cada expositor es farà responsable del muntatge i desmuntatge del seu estand.
Cada expositor es farà responsable de la venda presencial dels seus materials.
L’adjudicació i ubicació dels estands al recinte de la fira es realitzarà a criteri de l’organització.
En cas de tindre alguna necessitat especial, contacteu per correu electrònic a través de fira@babakamo.com
Opció 2: Estand col·lectiu gestionat per l’organització
Una vegada feta pública la selecció d’expositors, l’organització es posarà en contacte per a tancar els detalls de
recepció dels materials.
Els expositors internacionals seleccionats hauran d’enviar un llistat detallat dels llibres que es posaran a la venda (fins
a un màxim de 10 títols), incloent títol, autor/a, editorial, any i ISBN.
Així mateix, els expositors internacionals seleccionats enviaran els seus exemplars per missatgeria a l’adreça postal
proporcionada per l’organització perquè arriben abans del dia 30 de novembre de 2022.
L’estand col·lectiu per a expositors internacionals serà muntat, desmuntat i atés pel personal seleccionat per
l’organització.
Finalitzada la fira, es gestionarà amb els expositors la devolució dels materials. Les despeses d’anada i volta dels
materials seran a càrrec dels expositors.
Preus
Les quotes de participació seran les següents:
a) Estatal (en estand individual):
- Editorials: 150 € + IVA (21%)
- Llibreries: 100 € + IVA (21%)
- Segells autoeditats: 50 € + IVA (21%)
b) Internacional (opció 1 i opció 2):
- Editorials: 100 € exempts d’IVA
En el cas d’un altre tipus d’empreses de béns i serveis relacionades amb la il·lustració gràfica que vulguen participar,
les condicions es pactaran de manera personalitzada segons el cas.
La participació està limitada a un estand (una taula) per expositor.
Pagament
Caldrà abonar mitjançant transferència bancària l’import total una vegada emplenat el formulari d’inscripció i enviar
el justificant de pagament (format pdf o jpg) a l’adreça fira@babakamo.com en un termini de 7 dies naturals. En cas
de no realitzar i justificar el pagament dins de termini es considerarà incompleta la inscripció i es podrà alliberar la
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plaça reservada. En el cas de no resultar seleccionats, l’import total us serà retornat després de fer públic el llistat
d’expositors.
Associació d’Editorials del País Valencià
ES75 3159 0037 1724 3470 0726 (Caixa Popular)
En el cas d’editorials amb menys de 10 títols o segells d’autoedició que vulguen compartir estand, hauran d’escriure
exposant el cas a l’adreça fira@babakamo.com
Materials a la venda
Els materials que s’exposen per a la venda hauran de ser publicacions il·lustrades (llibres, revistes, fanzines,
desplegables, etc.) amb independència de si són dirigits a públic infantil o adult, de ficció o no ficció, editats
o autoeditats. No s’admetran publicacions de les quals només les portades, contraportades o guardes siguen
il·lustrades.
Qualsevol altre tipus de materials o de marxandatge hauran de ser aprovats expressament per l’equip organitzador de
Baba Kamo. En qualsevol cas, aquest segon tipus de materials no podrà superar el 20% del material total de l’estand.
Signatures i altres activitats a l’estand
Els expositors que ho desitgen podran acordar sessions de signatures amb els autors i autores (escriptors/es i
il·lustradors/es) fent-se càrrec de les despeses derivades en concepte d’honoraris, dietes, trasllats i allotjament.
Les sessions de signatures hauran de ser comunicades a l’equip organitzador de Baba Kamo amb un mes d’antelació
a la celebració de la fira.
Aquestes sessions, així com qualsevol altre tipus d’activitats a l’estand, hauran de ser autoritzades expressament per
l’equip organitzador de Baba Kamo.
Seguretat
El personal de vigilància del Centre del Carme Cultura Contemporània vetllarà per la seguretat de les persones i dels
materials durant la celebració de la fira. Així i tot, ni Baba Kamo ni el Centre del Carme Cultura Contemporània es faran
responsables de les eventuals pèrdues, robatoris o possibles desperfectes que pogueren patir els materials o altres
béns dels expositors.
Així mateix, es controlarà l’aforament i la distància entre estands, seguint les indicacions de seguretat del Centre del
Carme Cultura Contemporània i les recomanacions sanitàries vigents en el moment de la celebració de la fira.
Calendari
Inscripcions: fins al 30 d’octubre de 2022
Anunci selecció: 4 de novembre de 2022
Muntatge fira: 16 de desembre de 2022
Fira: 16 (vesprada), 17 (tot el dia) i 18 (matí)
Desmuntatge fira: 18 de desembre de 2022
Resum de documentació a aportar
- Formulari complet: www.babakamo.com
- Justificant de pagament: fira@babakamo.com
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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 C/ 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.

