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Bases del Concurs!!
1.!
El Concurs està obert a tots els autors de jocs de taula ja siguin amateurs o professionals.!!
Hi poden participar jocs que no hagin estat editats anteriorment, comercialment o en autoedició.!!
Els jocs poden ser per a qualsevol nombre de jugadors, però necessàriament han de poder ser 
jugats per 2 jugadors.!
 !
2.!
El Concurs consta de quatre etapes:!
- Enviament de les regles i versió imprimible a pak@verkami.com amb l’assumpte "I Concurs de 
Protojocs Verkami".!
- Selecció de jocs per part de l’equip de Verkami.!
- Enviament de maquetes dels jocs seleccionats.!
- Esdeveniment a DAU Barcelona on els participants disposaran d’un espai per mostrar els seus 

prototips al públic i el jurat provarà els 5 jocs finalistes i n’escollirà el guanyador.!!
3.!
Els participants hauran d’enviar les regles del joc i una versió imprimible o fotografia dels seus 
components.!
Les regles no podran excedir dels 10.000 caràcters.!!
Les regles no estaran identificades amb el nom de l’autor/a i hauran d’incloure les següents dades 
en una pàgina principal: Nom del joc, nombre de jugadors, edat mínima dels jugadors, públic al 
que va destinat (infantil, familiar, jugadors experimentats, altres), duració aproximada d’una partida 
i materials de joc.!!
També enviaran una fitxa d’autor/a (Nom, direcció postal, telèfon de contacte, direcció electrònica i  
nom del joc).!!
Tota aquesta documentació s’haurà d’enviar per correu electrònic, utilitzant exclusivament 
formats .pdf, .jpg y .doc i com a data màxima del 10 de NOVEMBRE de 2014 a 
pak@verkami.com amb l’assumpte: ‘I Concurs de Protojocs Verkami’.!!
Les regles i tota la resta de documentació es pot enviar en català, castellà o anglès. Només es 
podran presentar UN JOC per autor/a.!!
S’acceptaran només 25 jocs participants al concurs.!
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!
A partir del susdit nombre, els candidats que enviïn un correu, rebran una resposta indicant-los 
que el concurs ja està tancat.!
 !
4. !
L’organització del Concurs enviarà un justificant de recepció dels dossiers de documentació 
presentats via e-mail.!
 !
5.!
Entre els jocs rebuts se’n seleccionaran un màxim de 5 per la fase final del concurs.!
Els autors/es dels jocs seleccionats seran avisats per correu electrònic el dia 28 de Novembre de 
2014 i se’ls demanarà que enviïn un prototip del joc complet i apunt per ser jugat abans de l’1 de 
Desembre de 2014.!!
Els danys que puguin rebre els prototips durant l’enviament no seran imputables a l’organització 
del concurs.!!
Per tal de 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.!!!
6.!
El jurat estarà format per sis especialistes en jocs:!!

Francisco Gallego ‘PaK’ creador de Guerra de Mitos i expert en jocs i crowdfunding a 
Verkami.!!
Stephane Cittadino ex-enginyer i fundador del portal 5 minutos por juego.!!
Josep Maria Allué autor, expert en jocs i soci director de Idealúdica.!!
Pere Pau Llistosella autor de jocs de taula, editor a KokorinGames i a @LoopingGames.!!
Simon Blasco director del programa de ràdio sobre jocs Ojo al dado.!!
Alex Hidalgo 'Luar' cofundador del fòrum de jocs de taula i crowdfunding Darkstone i Trun 
Hunter.!!

El jurat es reunirà a Barcelona el dia 13 de Desembre de 2014 per provar els jocs i donar la 
seva nota final. Per a qualsevol causa de força major , el Jurat es reuniria la setmana anterior o 
posterior.!!
El jurat designarà el guanyador/a del ‘I Concurs de Protojocs Verkami’.!!
Si ho creu convenient per la qualitat dels jocs presentats, podrà atorgar un accèssit.!!
La seva decisió serà inapel·lable. El jurat valorarà la originalitat, la jugabilitat, l’adaptació a 
diferents tipus de públics i els valors culturals dels jocs finalistes.!!!
 !!

http://guerrademitos.com/
http://www.5mpj.es/
http://www.idealudica.com
http://kokorin.wordpress.com/
https://twitter.com/Loopingames
http://ojoaldado.blogspot.com.es/
http://darkstone.es/


7. !
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 2014.!
 !
8. !
La decisió del jurat es farà pública el dia 13 de Desembre de 2014 a les jornades DAU Barcelona 
i s’entregaran els diplomes als 5 finalistes.!!
9.!
El guanyador/a tindrà la possibilitat de 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€ i amb la 
col·laboració d’una editorial i distribuïdora a determinar segons el tipus de joc.!!
El guanyador/a comptarà amb el recolzament a mitjans per part del jurat i Verkami.!!
A més a més, els 5 finalistes podran compartir una taula a les jornades DAU Barcelona per poder 
presentar el seu ProtoJoc al públic assistent.!!!
10. !
La participació al Concurs significa l’acceptació íntegra d’aquest reglament.


