
 
 
BASES DEL OTAQUIZ MANGA BARCELONA 
 
RONDA ELIMINATORIA:  

• El concurs se celebra cada dia al Bunka Stage situat al Palau 1.  
• Es donaran instruccions als participants per a accedir a la primera ronda 

del joc, en el qual s'utilitzarà una aplicació o pàgina web per a contestar 
a les preguntes.  

• És imprescindible que els aspirants tinguin un mòbil amb connexió a 
internet.  

• Es faran tres rondes de cinc preguntes, i s’escollirà l'aspirant amb major 
puntuació. Els tres aspirants escollits a cada ronda pujaran a l'escenari, 
iniciant-se el concurs.  

 
 
PRIMERA RONDA:  

• Un a un i en ordre els aspirants aniran responent un total de 5 preguntes 
de resposta múltiple.  

• Les temàtiques d'aquestes preguntes són Manga, Anime i Manga 
Revival (preguntes relacionades amb les 25 edicions de Manga 
Barcelona - us recomanem visitar l'exposició del 25 aniversari i la secció 
Rewind de la nostra pàgina web!).  

 
 
SEGONA RONDA: 

• Un a un els concursants escoltaran un fragment reduït d'un opening 
d'un anime i hauran d'esbrinar a quina sèrie o pel·lícula d'anime 
pertanyen.  

• Hi haurà 3 rondes.  
• Si pot seguir cantant la cançó tindrà un punt extra.  

 
 
TERCERA RONDA 

• Els concursants hauran d'endevinar tant el manga com l'anime.  
• Hi haurà quatre rondes, amb quatre imatges per a cada concursant.  
• Durant la primera part es posarà una vinyeta d'un manga i el concursant 

ha d'endevinar a quina obra pertany. Cada concursant tindrà dues 
imatges. 

• Durant la segona part es posa un frame d'un anime i s'ha d'endevinar. 
Cada concursant tindrà dues imatges. No sols seran sèries, sinó també 
llargmetratges!  
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ÚLTIMA RONDA  

• El concursant amb menor puntuació serà eliminat i els dos restants 
s'enfrontaran en l'última ronda.  

• En aquesta, els concursants han d'endevinar el personatge a partir de 
les pistes que es van alliberant, davant d'un polsador.  

• Cada vegada que s'alliberi una pista els concursants tenen la possibilitat 
d'endevinar el personatge prement el polsador abans que l’altre. Si falla 
hi ha rebot per a l'altre concursant. 

 
 
El millor de tres serà coronat com OTAQUEEN o OTAKING. 
 
 
Per a poder guanyar la fase final, contra els altres OTAQUEEN o OTAKING 
dels altres dies, haurà de respondre dues preguntes que seran gravades 
perquè un jurat les valori. 
 
Aquestes dues preguntes estan molt relacionades amb el Manga Barcelona 
Revival i només els més estudiosos i atents tindran una oportunitat.  
 
Al final del saló es valoraran totes les respostes dels quatre guanyadors diaris i 
es donarà la gran corona de OTAQUEEN o OTAKING!  
 
Recordeu que està en joc un viatge al Japó, gentilesa de FINNAIR. Però els 
aspirants i guanyador de cada dia també s'emportaran lots de premis i altres 
regals... i el públic assistent també podrà emportar-se algun regal! 
 

 

L'organització del concurs i el jurat es reserven el dret d'adoptar qualsevol iniciativa que, sense 
estar regulada en les presents bases, contribueixi al major èxit del concurs, no podent-se 
formular cap reclamació. 

Si el guanyador del bitllet d'avió al Japó no fos major d'edat no podrà bescanviar dit bitllet. 
Només una persona major d'edat pot utilitzar el bitllet d'avió. D'haver cancel·lacions del viatge, 
canvi de data o problemes amb l'aerolínia, el guanyador/a no tindria dret a cap tipus de 
reclamació ni compensació. 

Si es produeix un canvi en l'horari, el lloc de celebració o la cancel·lació de l'Otaquiz en el 
Manga Barcelona, els participants no tindrien dret a cap tipus de reclamació ni compensació. 

La participació en el concurs suposa la renúncia expressa a qualsevol reclamació contra Mision 
Tokyo com a organitzador del concurs ni a FICOMIC com a organitzador del Manga Barcelona i 
la plena acceptació de les bases. 
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