
MATERIAL BIDALKETAK
SGAE Fundazioa
Bárbara de Braganza kalea 7, 28004 Madril

 
INFORMAZIOA
Interesdunek, kontsultak egin ditzakete eta oinarri hauei 
buruzko informazio gehiago jaso helbide hauetan:
audiovisuales@fundacionsgae.org

www.fundacionsgae.org              www.sgae.es
Tel. 91 503 68 00 / 18

Lan hau SGAE en Corto ekimeneko beste deialdi batzuetan aurkeztu 
al duzu?

Izenburua:

Iraupena:

Ekoizpen-data:

Filmatze-formatua:

Pantailaratzeko formatua:

Kategoriaren xehetasunak  (Fikzioa/Dokumentala/Animazioa)

Parte-hartzailearen datuak:

Izena:

Abizenak:

Bazkide zk:

Helbidea:

Herria:

Probintzia/Herrialdea:

Harremanetarako datuak:

Telefonoa:

Helbide elektronikoa:

Sinadura

Goian adierazitako film laburraren zuzendari/ekoizle gisa, 
baimen hau sinatzen dut SGAE en Corto 2019 ekimenean 
parte hartzeko, eta oinarriak ikusi ondoren, horiekin bat 
natorrela adierazten dut.

Ekimen honek SGAEren laguntza jaso du

Dagoeneko lana estreinatu bada, zehaztu estreinaldiaren 
eguna eta tokia:
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SGAE Fundazioak interes berezia 
duten ikus-entzunezko generoak sus-
tatzeko, film laburrak esaterako,  
SGAE en Corto 2019, programarako 
deialdia egin du, aurten aretoetan 
erakutsiko diren lanak biltzeko asmoz. 
Honako hauek dira programaren 
oinarriak.

OINARRIAK
01
Deialdira aurkeztu ahalko dira SGAEko kide diren film 
laburren egile guztiak*. Materialak lanaren zuzendariaren 
i zenean aurkeztuko  d i ra ,  ba ina  ba inatza i lea ren  
harremanetarako datuak gehitu ahalko dituzte.

02
Baldintza hauek betetzen dituzten film laburrak aurkeztu 
daitezke: gai eta genero libreak dituzten film laburrak, 
filmatze-formatua alde batera utzita, gehienez ere 45 
minutuko iraupena dutenak, azken bi urteotan ekoiztutakoak, 
parte-hartzaile bakoitzarentzako lan-kopuruaren mugarik 
gabe eta aurrez  SGAE en Corto ekimenean programatu 
gabekoak.

03
Parte-hartzaileek aurkezten dituzten lanen gaineko eskubide 
guztiak eduki behar dituzte, baita film laburra erakusteko 
baimena ere; SGAE Fundazioa erantzukizun orotatik 
salbuesten dute eskubideen inguruan erreklamazioren bat 
egiten baldin bada.

04
Lanak gaztelaniaz edo gaztelaniazko azpitituluekin 
aurkeztu beharko dira.  Pantailaratzeko, 35 mm-ko 
euskarria edo Blu-Ray edo DCP formatuen master-kopia 
erabiliko da. Erakundeak film laburra aretoan erakusteko 
formatua erabaki ahal izango du, operatibitate onenaren 
arabera, egileak daukan euskarria oinarritzat hartuz. Lana  
SGAE en Corto lehiaketaren beste deialdi batzuetara 
aurkeztu bada, nahikoa izango da deialdiko orri honetan 
jakinaraztearekin; ez da materiala berriz aurkeztu beharko.

05
Lanak onartzeko, nahitaezkoa izango da oinarri hauei atxiki-
tako parte hartzeko fitxa edo fitxan eskatzen den informa-
zioa agertzen den dokumentu bat aurkeztea. Fitxa edo 
dokumentuarekin batera, film laburraren fitxa tekniko-artis-
tikoa eta DVD formatudun kopia bidaliko dira, film laburra 
ikusi ahal izateko. Lana telematikoki aurkezten bada, mezu 
elektroniko bat bidali beharko da eskatzen den informa-
zioarekin eta lana ikusi ahal izateko estekarekin (loturarekin).

06
Lanak formatu fisikoan aurkeztuko ahalko dira, SGAE 
Fundazioaren egoitzan (Bárbara de Braganza kalea 7, 
28004 Madril) edo baita telematikoki ere, posta elektroniko 
honen bidez:  audiovisuales@fundacionsgae.org.

07
Deialdi honetara lanak aurkezteko epea  apirilaren 26an 
hasten da eta ekainaren 7an amaitzen da. Materialen 
jasotze-data erabi l iko da urtean zehar materialen 
pantailaratzea prestatu eta horien hurrenkera erabakitzeko 
irizpidetzat.

08
SGAE en Corto programaren antolatzaileek ezarriko 
dituzte saio bakoitza diseinatzeko i r izpideak,  eta 
pantailaratzeko gutxieneko kalitatea ez duten lanak 
baztertzeko ahalmena izango dute. Halaber, aukeraketan 
lehentasuna izango dute oraindik aretoan estreinatu ez 
diren film laburrek. 

09
Hautatutako film laburrak Madrileko Berlanga aretoan 
pantailaratuko dira, eta pantailaratu diren egunetik 
hurrengo sei hilabeteetan zehar programatu ahalko dira 
SGAE / SGAE Fundazioaren menpeko Espainiako beste 
areto batzuetan. Parte-hartzaileek jardunbide hori onartu 
egiten dute ekimen honetan parte hartzen badute. SGAE 
Fundazioak behar diren baliabide teknikoak eta giza 
baliabideak jarriko ditu proiekzio-aretoaren esku, film 
laburra behar bezala pantailaratu eta aurkeztu ahal 
izateko. Era berean, hautatutako egile bakoitzari doako 
sarrerak emango zaizkio saiorako.

10
Gutxienez, SGAE en Corto ekimenaren bi programazio 
egingo dira 2019ko ekaina eta 2020ko martxoa bitartean, 
eta bakoitzak programazio-multzo bakoitzeko saio bat 
edo bi izango ditu. Multzo bakoitzak ordubeteko 
iraupena izango du gutxi gorabehera. Beraz, programa 
bakoitza hainbat film laburrek osatuko dute,  eta 
hautatutako lan bakoitza birritan pantailaratuko da. 
Lanaren zuzendariak, zuzenean edo ekoizlearen edo 
banatza i lea ren  b idez ,  200  €  garb i   j a soko  d i tu  
diru-konpentsazio gisa, erakusketa-eskubideengatik, 
faktura eta beharrezko dokumentu fiskalak aurkeztu 
ostean.

11
Parte-hartzaileek baimena ematen diete SGAE eta SGAE 
Fundazioari ikus-entzunezko lanaren zati bat pro- 
mozio-helburuetarako erabiltzeko (gehienez ere iraupen 
osoaren % 10) eta baita film laburraren argazkiak eta/edo 
fotogramak  e rab i l t zeko  ba imena  e re ,  edoze in  
komunikabidetan, online bitartekoak barne. Ekimen 
honen etorkizuneko edizioak sustatzeko ere erabili ahal 
izango dira lanaren zatiak, argazkiak eta/edo fotogramak.

12
Parte-hartzaileek SGAE Fundazioa eta erakunde kola- 
boratzaileak erantzukizun orotatik salbuesten dituzte, 
baldin eta haietakoren batek plagiorik edota indarrean 
dagoen lege-urraketarik egingo balu.

13
SGAE en Corto ekimenean parte hartzeak oinarri hauek 
erabat onartzea dakar.

* Deialdian parte hartzeko, partaideak SGAEko bazkideak izan behar dira, edo 
kudeatze-erakundearekiko atxikimendua sinatu beharko dute, beren lana 
hautatua izan dela jakiten dutenean.  Kasu honetan,  erakundeak 
atxikimendua burutzeko beharrezkoak diren izapide guztiak egingo ditu.
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