
 
 

 

 

BASES DEL K-POP ASSAULT: 

Wow, dancetastic baby 2019 

 
 
FICOMIC i Vice2Dance FICOMIC organitzen la segona edició del K-POP 
ASSAULT: Wow, dancetastic baby 2019, en el marc del XXV Saló del Manga 
de Barcelona. El concurs se celebrarà divendres 1 de novembre 2019 a les 
11.30 hores en el gran escenari situat a la Plaça Univers de Fira Barcelona 
Montjuïc. 
 

1. Els concursants poden participar tant en categoria Solista com Grupal. En el 
cas dels grups, es permetrà un màxim de 15 integrants. Un mateix concursant  
pot participar en diferents categories, però no dues vegades en la mateixa 
categoria. 

2. Els menors de 16 anys que desitgin participar, podran fer-ho sempre i quan 
entreguin l’autorització signada per part del pare, mare o tutor legal. S’ha de 
sol”licitar prèviament a concursos@ficomic.com .  

3. Aquest any no haurà un nombre mínim d’inscripcions prèvies, tots tindran 
l’oportunitat de participar enviant un correu (a partir de dijous 4 de juliol 2019) 
amb les dades a vicetothedance@outlook.com.  

Haurà una selecció prèvia online per a triar les actuacions finalistes que actuaran 
en el Saló del Manga. L'organització de FICOMIC juntament amb Vice2Dance 
triaran les millors actuacions que competiran en la final del KPOP ASSAULT a 
Barcelona. Per a això, serà necessari que envieu el link d'un vídeo (direccionat a 
Youtube en mode ocult, o a Drive) amb la vostra actuació (no vàlid en 
descàrrega). Aquesta actuació ha de ser de mínim 1 minut de durada per a 
solistes, i 1 minut i mig per a grups; per a tenir una referència del vostre treball. 
En el correu d'inscripció haureu d'incloure també el Mp3 de tota l’ actuació 
sencera (Màxim 2 minuts de durada per a Solistes, i 4 minuts per a Grups). 
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La inscripció pot enviar-se a partir del dijous 4 de juliol 2019 a 
vicetothedance@outlook.com , i ha de recollir les següents dades:  

1. Nom del Grup/ Solista. 

2. Nombre d'integrants. 

3. Nom complet dels ballarins, data de naixement i número de DNI/NIE. 

4. Nom de la cançó/ Mix. 

5. Link adjunt del Vídeo i Mp3 de l'actuació 

El termini d'inscripció online finalitzarà el diumenge 1 de setembre 2019 a les 
23:59h. La confirmació d'inscripció efectiva serà notificada per Vice2Dance a 
cada inscrit a través del mateix correu enviat. Aquesta confirmació inclourà el 
vostre número de participació. 

Els inscrits online hauran de confirmar la seva participació el divendres 1 de 
novembre 2019 en el MiniStage de Dance, entre les 09.00h i les 10.45h. 
Cadascun dels dinalistes tindrà una acreditació al seu nom per assistir el 
divendres. Les acreditacions s’enviaran per email. En cas d’incidència a l’hora de 
rebre l’acreditació, es podran recollir presencialment al taulell d'Acreditacions 
del Saló del Manga. 

Aquells concursants amb plaça ja assignada que desitgin donar-se de baixa del 
concurs, han de notificar-ho immediatament a l'organització dirigint-se al 
correu concursos@ficomic.com i a  vicetothedance@outlook.com. Tenen fins el 
21 d'octubre per anul·lar la seva inscripció online. 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 participar en els dos propers anys de concurs. 

4. Els concursants hauran de realitzar un coreografia basada en una cançó 
d'origen asiàtic (K-POP, J-POP, C-POP, ParaPara…). Es permeten remixes. La 
durada màxima de la coreografia serà de 2 minuts per Solistes, i 4 minuts per a 
Grups. L’actuació no pot incloure exhibicions ofensives o de caràcter 
pornogràfic que puguin ferir la sensibilitat del públic assistent. 

5. Un jurat online, format per l’estaff de FICOMIC i de Vice2Dance, seleccionarà 
els finalistes d’entre totes les inscripcions rebudes. El llistat definitiu de finalistes 
es publicarà entre l’1 i el 14 de setembre. El dia del concurs, divendres 1 de 
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novembre, haurà un jurat presencial format per ballarins veterans. Aquest jurat 
escollirà els guanyadors tenint en consideració els següents criteris:   

- Estil i Expressió. 
Expressió i actitud, capacitat de transmetre, presència a l'escenari, sensibilitat i 
emotivitat, correcta realització dels estils triats. 

- Tècnica. 
Base tècnica, transicions fluides, varietat de formacions, utilització de l'espai, 
sincronització, definició i amplitud del moviment, habilitat i destresa, control del 
cos. 

- Interpretació Musical. 
Ritme, musicalitat 

- Innovació i Originalitat. 
Posada en escena, creativitat, vestuari, noves aportacions. 
 

6. Es poden escampar objectes sobre l'escenari durant la representació, però 
està prohibit mullar, 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 2019 se celebrarà el divendres 
1 de novembre de 2019, 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 pels grups, i un únic primer premi en la categoria Solista. Els 
guanyadors seran recompensats amb obsequis dels col·laboradors del Saló del 
Manga. Els guanyadors de l’edició 2019 no podran participar en la celebració 
del concurs 2020. 

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.  



 
 

10. En participar en el K-POP ASSAULT: Wow, dancetastic baby 2019 del XXV 
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. 


