Més info i contacte
www.babakamo.com
info@babakamo.com

Bases de participació revisió de dossiers en directe a
càrrec de Mark Mills de The Plum Agency
L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana-APIV i la Fundació pel Llibre i la LecturaFULL, 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 Centre del Carme Cultura Contemporània CCCC de
València (Espanya).
Amb motiu de la celebració de Baba Kamo, organitzem la revisió de dossiers en directe a càrrec
de Mark Mills, de The Plum Agency, a través d’aquesta convocatòria oberta als professionals de la
il·lustració.
Bases de Participació
- Podran participar en aquesta convocatòria els i les il·lustradores majors de 18 anys amb
independència del seu lloc de procedència.
- L’objectiu és oferir una revisió de dossiers pública i en directe la vesprada del dissabte 18 de
desembre, en el marc de les activitats programades durant el festival. D’aquesta manera, els
comentaris i suggeriments de Mark Mills no només seran útils per a les persones seleccionades
sinó també per a la resta d’assistents.
Sol·licituds
- Per a formar part de la selecció, caldrà emplenar correctament la sol·licitud, tot adjuntant un
dossier en un únic arxiu en format PDF amb mida màxima de 10 MB.
Selecció dels participants
- La decisió, consensuada per part de l’organització de Baba Kamo i Mark Mills serà inapel·lable i
el resultat serà comunicat a partir del dia 5 de desembre de 2022.
L’equip organitzador de Baba Kamo serà l’encarregat de comunicar la selecció als i les autores així
com de la publicació oficial al lloc web.
Calendari
Sol·licituds: Fins al 23 de novembre de 2022 a les 23.59 h.
Anunci selecció: a partir del 5 de desembre de 2022.
Revisió dossiers en directe: dissabte 17 de desembre a les 17.00h al Centre del Carme Cultura
Contemporània CCCC de València (Espanya).
Dades personals
Les dades personals que ens faciliteu voluntàriament a través del correu electrònic, seran
tractades per APIV - Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana amb domicili en C/
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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 hàgeu 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.

