BASES PREMIS DAU BARCELONA 2020

PREMIS DAU BARCELONA
L’ICUB organitza Dau Barcelona festival del joc des del 2012. Es planteja com una gran festa de
participació i de creativitat al voltant del joc. Dau és el festival de tots els jocs: jocs de taula, joc
infantil, jocs populars i tradicionals, jocs de simulació històrica, de rol i de miniatures,....
En el marc de cada edició, els Premis Dau Barcelona posen l'èmfasi en els autors i en la
divulgació de la cultura del joc. Després de quatre edicions comencen a ser coneguts entre els
especialistes de tot el món i els de casa.
Els premis Dau Barcelona tenen la voluntat de distingir l’excel·lència dels autors en l’àmbit de
la creació dels jocs de taula. Responen als objectius següents:
1. Refermar el concepte de festival basat en la creativitat, i per tant en els autors de jocs.
2. Augmentar el prestigi social i cultural del joc en l’àmbit cultural català i espanyol, així
com amplificar la repercussió en els mitjans de comunicació locals.
3. Oferir un espai de reflexió a la comunitat organitzada al voltant del joc de taula, a
Catalunya i a Espanya.
4. Promoure la ciutat de Barcelona per posar-la al costat de les ciutats europees
capdavanteres en el món dels jocs de taula, com Nuremberg, Essen i Cannes.

Guardons
Es lliurarà a cadascun dels vencedors un guardó dissenyat especialment per a l’esdeveniment
que recull la imatge del festival.

Categories
S’estableixen tres categories, dos per a autors en exercici i una tercera per a la carrera d’un
autor viu o d’una personalitat relacionada amb els jocs que hagi tingut un paper cabdal en la
història de la creació de jocs de taula.

Premi a tota una vida dedicada al joc
El guanyador de l’any anterior proposa a l’ICUB el nou guanyador del premi i farà una
glossa del vencedor.

Premi al millor autor de l'any
Els guanyadors dels premis dels tres últims anys escullen, el millor autor d'entre els que
han publicat algun joc durant l’any anterior a la celebració del festival. El debat del jurat
es realitza virtualment.

Premi al millor autor novençà de l'any
El premi el dóna un jurat format per bloguers espanyols especialitzats en jocs. Poden ser
escollits per guanyar el premi tots els autors que hagin publicat el seu primer joc durant
l’any anterior a la celebració del festival. El debat del jurat es realitza virtualment.

Jurats

Premi a tota una vida dedicada al joc
El vencedor de l’edició anterior proposarà el guanyador l'edició d’enguany. La proposta
serà acceptada a criteri de l’ICUB.

Premi al millor autor/a de l’any
El jurat estarà format pels vencedors de les tres edicions anteriors.
Les deliberacions del jurat es faran virtualment i triaran el vencedor a partir de la llista
d’autors que han publicat un o més jocs durant l’any anterior a la celebració del festival.
Aquesta llista és la que manté i actualitza contínuament el portal nord-americà de jocs
BoardGameGeek (BGG) (http://boardgamegeek.com/gonecardboard), la principal base de
dades de jocs de taula del món.
Els membres del jurat no podran ser escollits com a millor autor/a de l’any que es valora.
La proposta serà acceptada a criteri de l’ICUB.

Premi al millor autor novençà/ana de l’any
El jurat estarà format per responsables dels millors blocs i webs especialitzats en jocs de
taula en català i castellà.
Les deliberacions del jurat es faran virtualment i triaran el vencedor a partir de la llista
d’autors que han publicat el seu primer joc durant l’any anterior a la celebració del
festival. Aquesta llista és el que manté i actualitza contínuament el portal nord-americà de
jocs BoardGameGeek (BGG) (http://boardgamegeek.com/gonecardboard), la principal
base de dades de jocs de taula del món.
La proposta serà acceptada a criteri de l’ICUB.

Guanyadors dels premis Dau Barcelona 2020
Ateses les excepcionals circumstàncies (COVID-19) de la celebració del festival Dau Barcelona
2020 només es farà una retransmissió en vídeo on s’informarà dels guanyadors de cadascuna
de les categories.

Addicional i comú per a tots els premis

1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema online
informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol
correu electrònic que pugui produir-se.
2. L’organització es reserva el dret a modificar o cancel·lar la convocatòria dels premis.
3. Participar en la selecció significa acceptar aquestes bases.
4. L’Institut de Cultura de Barcelona queda eximit de tota responsabilitat pels drets
d’autor, imatge o altres que puguin correspondre a tercers en tots els premis.
5. D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades
personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (Institut de Cultura de
Barcelona-ICUB) amb la finalitat de gestionar la vostra participació en els Premis DAU
BARCELONA 2020. Aquesta finalitat està legitimada en base al compliment d’una
missió en interès públic. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a
tercers.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com a exercir els altres
drets establerts en la normativa vigent de protecció de dades sobre les mateixes.
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

