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CONCURS DISSENYA LA PRÒXIMA SAMARRETA  

MANGA BARCELONA AMB UNIQLO 
BASES 

 

1. Poden participar-hi qualsevol visitant del Manga Barcelona, i la participació és gratuïta 

2. Les obres a concurs han de ser creacions pròpies i inèdites. 

3. Cada participant podrà presentar només un dibuix a concurs. 

4. El concurs es realitzarà en el taller COOL JAPAN EXPERIENCE durant els 4 dies del Manga 

Barcelona en els horaris programats i establerts al programa. 

5. Els textos poden ser escrits en qualsevol de les llengües oficials de l’estat espanyol. 

6. En el taller COOL JAPAN EXPERIENCE es facilitaran els fulls DINA4 del concurs on el 

participant haurà de indicar les seves dades de contacte: Nom, cognoms, correu electrònic 

i telèfon de contacte. 

7. Els treballs hauran de dibuixar-se en el taller, durant els horaris establerts. Els dibuixos es 

faran en els fulls oficials del concurs que s’entregaran durant el taller. No s’admetran 

dibuixos que no estiguin fets en els fulls oficials del concurs. 

8. El jurat estarà composat per reconeguts especialistes en manga. 

9. La colecció Manga Barcelona serà d’edició limitada y estarà disponible a la tenda UNIQLO.  

10. Els guanyadors del concurs seran premiats amb 200€ i la promoció de l’artista per part de 

FICOMIC i UNIQLO vinculat a aquestes samarretes. 

11. UNIQLO realitzarà una línia de tres samarretes en base als dissenys finalistes d’aquest 

concurs. 

12. Una vegada finalitzat el Manga Barcelona el jurat es reunirà per decidir els 3 guanyadors. 

13. Els dissenys guanyadors es publicaran al web i xarxes socials del 25 MANGA BARCELONA.  

14. Al participar en aquest concurs, els guanyadors i els seus representants legals cedeixen a 

FICOMIC i UNIQLO, de forma automàtica i durant un any, tots els drets de propietat 

intel·lectual i d’explotació, mitjançant la reproducció total o parcial de les obres 

presentades. Així mateix, donen el seu consentiment perquè FICOMIC i UNIQLO pugui 

utilitzar, publicar i reproduir, sense limitació, la seva imatge i nom en qualsevol tipus de 

publicitat, promoció o publicació, per qualsevol mitjà, amb finalitats comercials o 

informatives, sempre que estiguin relacionades amb aquest concurs. La cessió de drets 

d’autor efectuada es realitzarà a canvi de la contraprestació del premi. 
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15. Els concursants es responsabilitzen totalment de que no existeixen drets a tercers en les 

obres presentades, així com de qualsevol reclamació que pugui interposar-se per drets 

d’imatge o de propietat intel·lectual o anàlegs, exonerant expressament a FICOMIC i 

UNIQLO de qualsevol responsabilitat. 

16. Els concursats accepten aquestes bases i es comprometen a no realitzar cap mena de 

reclamació envers el Concurs DISSENYA LA PRÒXIMA SAMARRETA MANGA BARCELONA 

AMB UNIQLO, o derivada de l’esmentada participació. 

17. L'organització 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 sense que pugui 

formular-se cap reclamació. Si es produeix un canvi en l'horari, el lloc de celebració o la 

cancel·lació del concurs, els participants no tindrien dret a cap tipus de compensació per 

part de FICOMIC o UNIQLO.  

18. FICOMIC es reserva el dret de modificació d’aquestes bases, amb la finalitat de millorar el 

Concurs. 

 

Política de privacitat 

En els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en el 

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD, amb el Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com 

amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) el concursant 

queda informat, de manera expressa, de la incorporació de les seves dades als fitxers de FICOMIC, pel que li serà remesa informació 

relacionada amb l’activitat que desenvolupa. Així mateix, queda informat de que les seves dades podran ser comunicades, amb 

obligació de confidencialitat, a empreses col·laboradores de FICOMIC, exclusivament amb una finalitat operativa i de gestió 

derivada de la present relació contractual, inclosos els seus antecedents, contingut i desenvolupament. La participació al concurs 

equival al seu consentiment exprés per a dur a terme la comunicació de les seves dades a tercers, així com per a la recepció de 

comunicacions comercials per via electrònica. El concursant queda igualment informat de la possibilitat d’exercir sobre les 

esmentades dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per la qual cosa caldrà adreçar-se per carta o correu 

electrònic a FICOMIC, C/ Palau 4, Barcelona 08002, o dpo@ficomic.com. 
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