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Ficomic, en col·laboració amb Madness Live i amb motiu de la gira The Future Past Tour 
2023 de la banda de heavy metal Iron Maiden, organitza el concurs EDDIE VISITA 
EL COMIC BARCELONA en el marc del 41 Comic Barcelona.  

Concursa aportant una il·lustració amb el teu propi estil d‘Eddie, la mascota 
de Iron Maiden, visitant el Comic Barcelona i guanya una entrada doble per a assistir 
al concert que se celebrarà el 18 de juliol de 2023 al Palau Sant Jordi de Barcelona. 

 
1. Poden participar artistes de totes les edats. 

 
2. La participació és individual. 

 
3. Per participar hauràs de dibuixar la teva pròpia versió de l’ Eddie visitant 

el Comic Barcelona. Personalitza el teu disseny tant com desitgis, sempre que 
sigui recognoscible la mascota de Iron Maiden. 
 

4. Està permès emprar qualsevol estil i tècnica de dibuix. 
 

5. La il·lustració s'haurà de presentar en format pdf amb un tamany de 297 x 420 
mm a 300dpi. Només acceptem una página per participant. 
 

6. Les obres participants s'enviaran a concursos@ficomic.com amb l'assumpte 
“Concurs Eddie Iron Maiden” i adjuntant en el cos del missatge: nom complet, 
DNI, adreça i data de naixement de l'artista. Etiqueta a Comic Barcelona (ig: 
@41comicbcn, tw: @COMIC_bcn) si ho penges a xarxes socials. 
 

7. El termini per a rebre projectes finalitzarà el 12 de març de 2023 a les 23:59h. 
 

8. Un jurat expert compost per experts del còmic i personal de FICOMIC triaran una 
selecció d'obres que seran exposades físicament en el 41 Comic Barcelona. 
 

9. La il·lustració guanyadora d'una entrada doble per a assistir al concert 
de Iron Maiden a Barcelona, serà anunciada durant el 41 Comic Barcelona en les 
nostres xarxes socials. La decisió serà inapel·lable. 
 

10. En participar en aquest concurs els autors i els seus representants legals cedeixen 
a FICOMIC, de manera 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 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, 
i sense que això confereixi cap dret de remuneració o benefici. A causa de la 
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limitació de la cessió temporal i el caràcter accessori de l'ús de les obres, la cessió 
de drets d'autor efectuada es realitzarà de manera gratuïta, renunciant l'autor 
expressament a qualsevol remuneració. 
 
Els concursants es responsabilitzen totalment que no existeixen drets a tercers en 
les obres presentades, així com de qualsevol reclamació que es pugui interposar 
per drets d'imatge, de propietat intel·lectual o anàlegs, exonerant expressament 
a FICOMIC de qualsevol responsabilitat. 
 
Els concursants accepten aquestes bases i es comprometen a no realitzar cap 
mena de reclamació cap al concurs EDDIE VISITA EL COMIC BARCELONA, o 
derivada de l'esmentada participació. 
 
FICOMIC es reserva el dret de modificació d'aquestes bases, amb la finalitat de 
millorar el concurs EDDIE VISITA EL COMIC BARCELONA. 
 

11. Política de privacitat: 
En els termes establerts en 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 informatitzats de FICOMIC, per la qual 
cosa serà remesa informació relacionada amb l'activitat que desenvolupa. Així 
mateix, queda informat que les seves dades podran ser comunicats, amb 
obligació de confidencialitat, a les 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 en el 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 aquests dades els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, per al que haurà de dirigir-se, per carta o correu 
electrònic, a FICOMIC, c/València 279, Barcelona 08009, o dpo@ficomic.com. 


