
 
 

 

BASES DEL K-POP ASSAULT: Wow, dancetastic baby 2018 

FICOMIC organitza la primera edició del K-POP ASSAULT: Wow, dancetastic 
baby 2018, en el marc del XXIV Saló del Manga de Barcelona. El concurs se 

celebrarà dissabte 1 de novembre 2018 a les 17.00 hores en el gran escenari 

situat a la Plaça Univers de Fira Montjuïc. 

 

1. Els concursants poden participar tant en categoria individual com grupal. En 

el cas dels grups, es permetrà un màxim de 9 integrants. Un mateix concursant 

no pot participar en diferents categories ni grups. 

2. L'edat mínima per participar és de 16 anys.  

3. Es registraran 15 inscripcions online (individuals o de grup) a través de la 

web del XXIV Saló del Manga de Barcelona www.manga-barcelona.com el 

divendres 7 de setembre 2018, a partir de les 19.00 hores. A la inscripció 

s’haurà d'indicar també un pseudònim de grup. El termini d'inscripció online 

finalitzarà quan es cobreixin les 15 places, tenint com a data màxima el dijous 

13 de setembre 2018. 

La confirmació d'inscripció efectiva i el nombre de participació seran notificats 

per FICOMIC a cada inscrit a través de concursos@ficomic.com . Així mateix 

se sol·licitarà a tots els inscrits l'àudio de la seva coreografia (arxiu mp3) per 

ser enviat en el termini màxim detallat en el correu de confirmació. 

Els inscrits online hauran de confirmar la seva participació el dissabte 3 de 
novembre 2018 en el Punt d'Inscripcions situat al costat de l'espai 
Cosplay Help, entre les 09.00 i les 10.45 hores. Cadascun dels inscrits online 

tindrà una acreditació al seu nom per assistir el dissabte 3 de novembre de 

http://www.manga-barcelona.com/
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2018, que podrà recollir en el mostrador d'Acreditacions del Saló del 
Manga. 

Els inscrits online es comprometen a assistir al concurs en el Saló del Manga. 

No presentar-se a concurs sense causa justificada comportarà una 
penalització. Aquesta consistirà en no poder participar en els pròxims dos 
anys en el concurs. 

4. Els concursants hauran de realitzar un coreografia basada en una cançó 

d'origen asiàtic (K-POP, J-POP, C-POP…). Es permeten remixes. La durada 

màxima de la coreografia serà de 4 minuts. 

5. Es valoraran la dificultat, execució i fidelitat de la coreografia. No és 

necessari que la coreografia sigui completament exacta a l'original, però en 

qualsevol cas no s'acceptaran versions lliures o pròpies. 

6. Es poden escampar objectes sobre l'escenari durant la representació, però 

està prohibit tacar, marcar o danyar l'escenari. Queda prohibit qualsevol 

element que requereixi temps per a la seva neteja en l'escenari. No es 

permetran efectes especials que vagin connectats a la xarxa elèctrica, 

generador o qualsevol altre tipus de connexió. També estan prohibits efectes 

de foc o fum, crackers que continguin pólvora i llueixes làser.  

7. El K-POP ASSAULT: Wow, dancetastic baby 2018 se celebrarà el 

dissabte 3 de novembre de 2018, a partir de les 11.30 hores, en el gran 

escenari cobert situat a la Plaça Univers, dins del recinte de Fira Barcelona 

Montjuïc. Tots els inscrits hauran de col·locar-se en el backstage no més tard 

de les 11.00 hores. 

8. El jurat triarà directament els guanyadors del concurs. S'atorgaran  primer i 

segon premi. Els grups i els concursants individuals competeixen pels mateixos 

premis: consoles i productes de  .  



 
 
9. L'organització i el jurat es reserven el dret d'adoptar qualsevol iniciativa que, 

sense estar regulada a les presents bases, contribueixi al major èxit de la 

competició sense que pugui formular-se reclamació alguna. Si es produeix un 

canvi en l'horari, el lloc de celebració o la cancel·lació del K-POP ASSAULT: 
Wow, dancetastic baby 2018 en el XXIV Saló del Manga de Barcelona, els 

participants no tindrien dret a cap tipus de compensació per part de FICOMIC.  

10. En participar en el K-POP ASSAULT: Wow, dancetastic baby 2018del 

XXIV del Saló del Manga de Barcelona, els concursants cedeixen a 

FICOMIC, de forma automàtica i definitiva, tots els drets de propietat 

intel·lectual així com els d’explotació de l'obra derivada, creacions o invencions 

objecte d'aquest concurs i que hagin estat acceptades per FICOMIC. 

Consenten així mateix i automàticament la utilització, publicació i reproducció 

sense limitació per part de FICOMIC de la seva imatge i nom en qualsevol tipus 

de publicitat, promoció, publicació, inclòs Internet o qualsevol altre mitjà de la 

naturalesa que sigui, amb finalitats comercials o informatius, sempre que 

aquests es relacionin amb la present competició, sense que aquesta utilització 

li confereixi dret de remuneració o benefici algun. 

11. Atenent al Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) 

vigent des del 25 de maig 2018, donem per fet que tots els inscrits donen la 

seva conformitat a l'ús de les seves dades per part de FICOMIC. 


