1.- Nom de l'activitat i currículum de la persona i/o entitat que la present

Trobada Otaku
Som un grup d'amics que ens agrada el món otaku, anime i manga. Hem anat a múltiples trobades
en València i Barcelona, i volíem muntar una trobada de referència en la província de Castelló.

2.- Objectius de la mateixa
- Donar a conèixer la cultura otaku

- Generar un espai d'intercanvi entre joves de cultures alternatives
- Crear espai de diversió d'oci alternatiu

3.- Contingut concret de la proposta i metodologia a utilitzar per a desenvolupar-la

- Dissabte de tornejos, exposicions, activitats lúdiques com karaoke, presentacions de còmics amb
taules redones, estands de venda de productes otaku,...
Ens encarregarem d'aconseguir l'assitència de persones de rellevància en el món otaku.

4.- Públic al qual va dirigit (xiquets/es, adolescents, joves, adults...)

Dirigit a adolescents i joves principalment, encara que està obert a tota la ciutadania en general
5.- Organització de la mateixa: durada i periodicitat, possibles horaris, nombre mínim i
màxim de participants...

Dissabte
Participants des de 20 a 100 persones

6.- Recursos necessaris: espai i equipament, i pressupost

Necessitarem espai,escenari, punt de llum, material, ajuda en difusió, despeses de desplaçament
per als invitats a la jornada,...
Pressupost
-

Material per a tallers activitat 100€
Assegurança per a l'activitat 300€
Menjars per als convidats (5 persones) 100€
Desplaçament de les persones invitades (màx. 5 persones) 300€
Menjar i begudes 200€

total 1.000€

7.-Proposta de finançament: quan necessites per a tirar endavant la proposta? Quan
pagarà cada assistent al taller?

Finançament
Ingressos previstos:
- Inscripció a l'activitat amb dinar i possibilitat d'assistir a xarrades i taules redones: 15€

Les propostes seleccionades seran d'acord amb tres criteris:
1.- Adequació als objectius marcats i capacitat de qui presenta la proposta (apartats 1, 2, 3, 4): 20 punts
2.- Viabilitat econòmica i organitzativa (apartats 5, 6, 7): 20 punts
3.- Els projectes que superen els 20 punts en aquesta valoració passaran pel tercer criteri de valoració:
l'oferta d'aquestes activitats al poble. Seran escollides aquelles a les que s'apunte un número mínim que
faça comparativament rendible l'activitat.

