
 
    
 

BASES DEL CONCURS 2022 

Qui hi pot participar 

El Concurs està obert a tots els autors i autores de jocs de taula de l’Estat Espanyol 
incloses Balears i Canàries (quedant exclosos els residents a Europa i Resta del Món).  

Només hi poden participar jocs que no hagin estat editats anteriorment, comercialment o 
en autoedició. 

Els jocs poden ser per qualsevol nombre de persones. 

Dates importants 
El Concurs consta de cinc etapes: 

1. Enviament de regles i versió imprimible a pak@verkami.com amb l'assumpte "9è 
Concurs de Protojocs Verkami DAU Barcelona”. La data límit per enviar-nos el teu 
protojoc en format PDF és l'1 de Setembre de 2022. 

2. Entre els jocs rebuts se seleccionaran 20 protojocs. 

3. Enviament, per part dels 20 protojocs seleccionats d'un prototip físic del joc complet 
abans de l'1 de Novembre de 2022 per poder ser jugats per l'equip de Verkami que 
seleccionarà als 5 protojocs finalistes. 

4. Els membres del jurat es reuniran per jugar als 5 protojocs finalistes i deliberar per 
decidir-ne el guanyador. 

5. El Dissabte 19 de Novembre de 2022 a les 17h al Festival DAU Barcelona, a l'Ateneu 
L'Harmonia de la Fábrica Fabra i Coats, se celebrerà l'entrega dels premis de la 9a edició 
del Concurs on s'hi anunciaran els 5 jocs finalistes i el veredicte del jurat, el Proto 
Guanyador! 

El festival DAU Barcelona ofereix als 20 protojocs seleccionats: 1 entrada per l'espai 
PRO del festival i 1 taula valorada en 100€ de la que podran gaudir-ne gratuïtament 
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durant tot el cap de setmana (19 i 20 de Novembre en torns de matí i tarda) per presentar 
el seu proto al públic assistent a l’11è Festival del Joc DAU Barcelona 2022. 

⚠  

En el cas que els organitzadors del DAU Barcelona decidíssin no celebrar una edició del 
festival presencial, l’anunci dels finalistes i el joc guanyador es faria online i com a 
conseqüència quedarien anulades les entrades a l’espai PRO i la taula valorada en 100€ 
dels jocs finalistes. Els prototips serien retornats per correu postal a tots els finalistes. 

Condicions i com enviar les regles del proto 

Els participants hauràn d'enviar les regles del joc i una versió imprimible o fotografia dels 
seus components. 

Les regles no estaran identificades amb el nom de l'autor/a i han d'incloure les següents 
dades a una pàgina principal: 

- Nom del joc 
- Tipus de joc (joc de cartes, eurogame, party game, filler, daus, cooperatiu, abstracte, 
gestió de recursos, rols ocults, puteig, col·locació de llosetes...) 
- Públic al que es destina (infantil, familiar, jugadors experimentats, altres...) 
- Nombre de jugadors 
- Edat mínima dels jugadors 
- Duració aproximada d’una partida 
- Materials de joc 

També enviaran una fitxa d'autor/a (nom, direcció postal, telèfon de contacte, direcció 
electrònica, nom del joc). 

Tota aquesta documentació s'enviarà per correu electrònic a pak@verkami.com amb 
l’assumpte: ‘9è Concurs de Protojocs Verkami DAU Barcelona’. 

Amb data màxima de l'1 de SETEMBRE de 2022). Fent servir exclusivament formats .pdf, 
.jpg y .doc. 

Les regles i la resta de documentació es poden enviar en català, castellà o anglès. 

Només es podrà presentar UN JOC per autor/a. 
 
 

Justificant de recepció 
 
L'organització del Concurs enviarà un justificant de recepció dels dossiers de 
documentació presentats via e-mail. 
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Selecció de finalistes i enviament de protos complets 

Entre els protos rebuts se'n seleccionaran un màxim de 20. Els autors/es dels protos 
seleccionats seran avisats per correu electrònic durant el mes de Setembre de 2022. 

Se'ls demanarà que enviïn un prototip del joc complet i apunt per ser jugat abans del 1 de 
Novembre de 2022. 

El festival DAU Barcelona ofereix als 20 protojocs seleccionats: 

1 entrada per l'espai PRO del festival i 1 taula valorada en 100€ de la que en podran 
gaudir gratuïtament durant tot el cap de setmana (19 i 20 de Novembre en torns de matí i 
tarda) per presentar el seu proto al públic assistent a l’11è Festival del Joc DAU Barcelona 
2022. 

Els danys que puguin rebre els prototips durant l'enviament no seran imputables a la 
organització del concurs. Per garantir l'anonimat dels tests dels jocs presentats el nom de 
l'autor/a no podrà figurar a cap lloc de la documentació enviada (regles, tauler i/o altres 
elements de joc, caixa, etc.). 

Els prototips seran enviats a una direcció postal a confirmar per email. 

El jurat 

El jurat estarà format per especialistes en jocs de taula. Els membres que el conformen es 
poden consultar a la web del Concurs. 

Els membres del jurat es reuniran per jugar als 5 jocs finalistes i el dissabte 19 de 
Novembre de 2022 ho tornaran a fer per contrastar opinions, deliverar i donar la seva 
nota final. 

El jurat anunciarà els 4 finalistes i designarà el guanyador/a del ‘IX Concurs de ProtoJocs 
Verkami DAU Barcelona’. 

Si ho creu convenient per la quantitat dels jocs presentats, podrà atorgar un accèssit. 
La seva decisió serà inapelable. El jurat valorarà la originalitat, la jugabilitat, l’adaptació a 
diferents tipus de públic i als valors culturals dles jocs finalistes. 
 

Devolució dels protos finalistes 

Els prototips seran tornats en mà durant les jornades DAU Barcelona o bé per correu 
certificat als seus autors/es abans del 30 de Desembre de 2022. 
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https://www.verkami.com/games-contest-2022


 

Resolució del jurat 

La decisió del jurat es farà pública el dia Dissabte 19 de Novembre de 2022 a les 17h 
durant l’11è Festival del Joc DAU Barcelona 2022 a la Fàbrica de Creació Fabra i 
Coats (Ateneu L’Harmonia. Carrer de Sant Adrià, 20. Sant Andreu. Barcelona) i 
s'entregaran els diplomes als 4 finalistes i el premi al proto guanyador. 

Premis 

Als 20 protojocs seleccionats, el festival DAU Barcelona els hi ofereix: 

1 entrada per l'espai PRO del festival i 1 taula valorada en 100€ de la que en podran 
gaudir gratuïtament durant tot el cap de setmana per presentar el seu proto al públic 
assistent a l’11è Festival del Joc DAU Barcelona 2022.

El guanyador, a més de rebre el premi de la 9a edició per presumir-ne a la seva 
prestatgeria, podrà finançar el seu joc amb una campanya de crowdfunding a Verkami 
amb una comissió del 0% per part de Verkami, una aportació inicial de 100 euros i amb la 
col·laboració d'una editorial i distribuïdora a determinar segons els tipus de joc. 

En aquesta edició, les editorials col·laboradores confirmades en el moment de publicació 
d’aquestes bases a les que serà presentat el joc guanyador per la seva edició son: 

Cónclave Distribuciones 
Devir Iberia 
DMZ Games 
Edítales 
GDM Games 
Mont Tàber 
Games for Gamers 
Looping Games 
Second Gate Games 
SD Distribuciones 
Venatus 
Zacatrus! 
Do It Games 
Rocket Lemon 
Old Teddy’s Company 
Magicbox 

Poden adherir-se més editorials fins a la data d’entrega dels premis que anirem anunciant 
a xarxes. 
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El guanyador/a comptarà a més amb el suport en comunicació per part del jurat i 
Verkami a la seva campanya de crowdfunding a Verkami per editar el joc. 

S'atorgaran diplomes als 4 jocs finalistes. 

Els projectes finalistes i seleccionats també comptaran amb el suport en la comunicació 
quan facin una campanya a Verkami per la seva edició i podran incloure el segell de 
‘Finalista 9è Concurs de Protojocs Verkami DAU Barcelona’ en la comunicació, elements 
del joc… 

Aquest suport en la comunicació pel guanyador, finalistes i seleccionats consistirá en la 
presència a la newsletter de Verkami amb més de 170.000 subscriptors, post a les xarxes 
socials de Verkami, avís als canals Verkami de jocs de taula i mitjans col·laboradors de la 
posada en marxa entre d’altres. 

Les editorials col·laboradores també seran avisades dels jocs seleccionats perquè 
els puguin anar-los a coneixer i testejar-los al DAU Barcelona. 

Acceptació del reglament 

La participació al Concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquest reglament. 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DE DRETS DIGITALS

VERKAMI, S.C.P., com entitat sensibilitzada amb la privacitat i la protecció de dades de caràcter personal a través del present document li informa que de conformitat amb el 
Reglament (UE) 2019/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades (RGPD, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), en qualitat de Responsable del 
Tractament de les dades personals proporcionades:

Responsable del Tractament:

⁃ Raó social: VERKAMI, S.C.P. 
⁃ NIF: J65315566
⁃ Domicili: C/ Santa Marta 7, 1r. 08302 Mataró.
⁃ Telèfon: +34 935 280 558
⁃ E-mail: pak@verkami.com 

Finalitat del tractament: les dades seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva participació en totes les fases del ‘Concurs de Protojocs Verkami DAU Barcelona’, així com 
informar-lo de futures convocatòries.

Legitimació: consentiment exprés de l’interessat.

Criteris de conservació de les dades: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat pel que han estat recollides, seguidament, es procedirà a 
destruir-les.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o previ consentiment de l’interessat.

Transferències internacionals de dades: no es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l’interessat: l’interessat té el dret de retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, li informem que podrà exercir els seus drets d’accés, 
rectificació i supressió  (dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a la direcció: Tecnocampus Mataró-Maresme. Torre TCM2. Planta 4. 
Oficina 3. C/ d'Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró, o un correu electrònic a la direcció: pak@verkami.com, així com presentar una reclamació a l’autoritat de control en matèria de 
protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), mitjançant la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan, nº6 – 28001 Madrid.

La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per poder participar al present concurs, en compliment dels nostres processos de seguretat.

Els participants garantiran que les dades personals facilitades son veraces i es fan responsables de comunicar a VERKAMI, S.C.P. de qualsevol modificació de les mateixes.

VERKAMI, S.C.P., es reserva el dret d’excloure del present concurs a tot participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció 
de Dades mitjançant la utilització de les eines de seguretat, no podent responsabilitzar-se de substraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.VERKAMI, S.C.P., li informa 
que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les 
dades de caràcter personal.
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