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KSGAE – CullerArts 
I. Konposizio Saria biolinarentzat

Musikagileen sorkuntza sustatu eta aintzatesteko 
asmoz, SGAEk lehiaketa honetarako deialdia egin du:

01    Munduko edozein herrialdetako musikagileek parte hartu ahal 
izango dute deialdian, SGAEko bazkideak baldin badira. Lanak edozein 
lengoaia edo joera estetikotakoak izan ahalko dira. Egile bakarreko 
lanak bakarrik aurkeztu ahalko dira, eta musikagile bakoitzak obra 
bakarra aurkeztu ahal izango du, saria jaso ondoren bere edizioa 
baldintzatuko lukeen konpromisorik gabe. Obra jatorrizkoa izan behar 
denez, ez dira onartuko besteren obren zatiak erabiltzen dituzten 
obrak. Edozein forma edo modutan besteren obra-zatiak barne 
hartzen dituzten obrak lehiaketatik kanpo geratuko dira.

02    Obrak biolinarentzako bakarrik izan beharko dira.

03 Lehiaketara aurkeztutako obra ezin izango da aurrez 
estreinatutakoa, publikoaren eskura jarritakoa edo inola ere 
zabaldutakoa izan. Besteak beste, ezin izango dira aurkeztu obra 
hauek: ikus-entzunezko euskarrietan edo euskarri fonografikoetan 
erabiliak izan direnak; Internet bidez jendearen eskura jarri direnak; 
kontzertuetan jotakoak; ikus-entzunezko lanetan sinkronizatutakoak; 
Estatuko edo nazioarteko beste lehiaketa batean sarituak izan direnak.

04    Obrek gutxienez zazpi minutu iraun beharko dute, eta gehienez 
hamabi minutu.

07      Lanak aurkezteko azken eguna 2020ko abenduaren 31 izango 
da, posta ziurtatuz, edo mezularitza-zerbitzuz, edo zuzenean 
entregatuz SGAE Fundazioan (Barbara de Braganza 7 – 28004 
Madrid) , edo SGAEk Espainian eta atzerrian dituen egoitza eta 
ordezkaritza nagusietan (www.sgae.es). Epe hori amaituta, 
zigilu-markan deialdiaren itxiera-data baino lehenagokoa edo bat 
datorrena duten bidalketak baino ez dira onartuko.

Baldintza guztiak betetzean antolatzaileek lehiatzeko onartu 
dituzten lanen goiburuen zerrenda www.fundacionsgae.org eta 
www.sgae.es web-orrietan argitaratuko da.

08   Onartutako partitura guztien artean, musikako aditu nabariek 
osatutako epaimahaiak lan irabazle bat aukeratuko du.

Lan hori:

 • Cullerako Udalak (Valentzia) antolatzen duen    
 "CULLERARTS" NAZIOARTEKO BIOLIN LEHIAKETAREN   
 hurrengo edizioan nahitaezko obra gisa erabiliko da (nahitaez  
 aztertu eta interpretatu beharrekoa lehiakide guztientzat).  
 Lehiaketa horren azken fasea irailaren 13tik 19ra bitartean   
 izango da.
 • Irabazlea, SGAEko bazkidea, "CULLERARTS" NAZIOARTEKO  
 BIOLIN LEHIAKETA horretako hurrengo edizioko    
 epaimahaikidea izango da.

09  Saria 2.000 eurokoa izango da. Zenbateko hori indarrean 
dagoen legeriak ezartzen dituen zergen menpe egongo da.

10  Lehiaketa irabazi duen lanaren musikagileak konpromisoa 
hartuko du antolatzaileei partituraren kopia bat behar besteko 
aurrerapenaz emateko. Partituran obraren izenburu ofiziala agertu 
beharko da, SGAEn erregistratu zen bezala, eta baita musikagilearen 
izena eta abizena(k) ere, partitura guztietan erabilitako ohiko 

05 Lehiakideen anonimotasuna zaintze aldera, materiala 
aurkezterakoan lanaren jatorrizko izenburua eta goiburua (lanaren 
izenburuaz bestelakoa izan beharko du) agertuko dira partituretan, 
eta ez dute egilearen izena adieraziko orrialde bakar batean ere.

06  Lehiaketara aurkeztutako obrak gutun-azal handi batean bidali 
behar dira; gutun-azalaren barruan obraren partitura sartu beharko da. 
Gutun-azal handian beste gutun-azal txikiago bat ere sartuko da, 
goiburu berarekin eta itxita, eta honako hauek edukiko ditu barnean:

 • obra SGAEn erregistratuta dagoela adierazten duen fitxa edo  
 SGAEn aurkeztutako obra erregistratzeko izapidean dagoela  
 adierazten duen deklarazioa;
 • NANaren edo pasaportearen fotokopia eta harremanetarako  
 datuak;
 • egileen curriculum vitae laburra, hogei lerrokoa, gehienez;
 • SGAEren aldeko berariazko baimena, sari honetarako   
 beharrezkoak diren gestio guztiak egiterakoan datu   
 pertsonalak erabiltzeko baimena izan dezan.

Gutun-azal txikia zorrotz kontrolatuko dute antolatzaileek, eta 
lehiaketaren berezko kudeaketa logistikoak egiteko baino ez dituzte 
erabiliko haren edukiak. Oinarri hauetan jasotako sari ofizialak eman 
ondoren bakarrik jakingo du Epaimahaiak irabazlea nor den, azken 
Aktaren idazketan haren izena jasotzeko.

kanonen arabera, aurretiazko entseguetan eta NAZIOARTEKO 
“CULLERARTS” BIOLIN LEHIAKETAN erabiltzeko, non saritutako obra 
interpretatuko baita. Era berean, bere obrari buruzko idatzizko iruzkin 
labur bat bidali beharko du, bai eta curriculum eguneratua ere, fitxa 
biografiko-artistiko formatuan, LEHIAKETA horretako programa 
inprimatuan sartzeko.

11  Irabazle moduan hautatuak izan ez diren lanei buruzko agiri 
guztiak epaimahaiaren erabakiaren osteko hurrengo hogeita hamar 
(30) egunetan baino ez dira gordeko.

12 Musikagile parte-hartzaileek SGAE erantzukizun orotatik 
salbuesten dute, baldin eta haietakoren batek plagiorik edota jabetza 
intelektualaren arloan indarrean dagoen lege-urraketarik egingo balu.

13   Deialdi honetan parte hartzean, musikagileek bete-betean onartu 
beharko dituzte sariaren oinarriak eta epaimahaiaren erabakiak. 
Erreklamaziorik edo gatazkarik egonez gero, parte-hartzaileek eta 
sariaren antolatzaileek Espainiako Madril hiriburuko auzitegien 
jurisdikzioari men egin beharko diote, eta gaztelaniazko testua hartuko 
da ofizialtzat.

14 Proiektua kudeatu bitartean alderdiek emandako informazio 
guztia konfidentziala da eta ezingo zaie hirugarrenei jakinarazi. Era 
berean, ezingo dira datuak ezarritakoak ez diren helburuetarako erabili, 
indarrean dagoen legeriak ezarritako salbuespenak salbuespen. 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 
2016/679 (EB) Erregelamenduak (Datu pertsonalen tratamenduari eta 
datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari 
buruzkoak) eta abenduaren 05eko 3/2018 Lege Organikoak (Datu 
pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak) 
xedatutakoa betez, lehiaketan parte hartuko duten musikagileek 
deialdi honetan ematen dituen datuak SGAE FUNDAZIOAren eta 
SGAEren ardurapean dagoen fitxategi batean sartuko dira, honako 
hauek burutzeko: epaimahaiari jakinarazteko; jakinarazpenak 

bidaltzeko; lehiaketa honetan parte-hartzeak dakarren kudeaketa 
administratiborako; hautatutako lehiakideei zor zaizkien zenbatekoak 
ordaintzeko banku eta aurrezki-kutxen bidez; emakidaren ebazpena 
internet bidez argitaratzeko; SGAE FUNDAZIOAren eta/edo SGAEren 
jarduera-memoriak egiteko; SGAE FUNDAZIOAk eta SGAEk zuzenean 
beren kabuz eta/edo kolaboratzaileen bidez burutzen dituzten 
jardueren publizitatea egiteko; edo Sariak garatzeko beharrezkoa izan 
daitekeen beste edozein kudeaketa burutzeko.

Norberaren datuak babesteko oinarrizko eskubidearen titularrak 
datuok ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta datuen 
aurka egiteko eskubideak ditu, eta baita eramangarritasun-eskubidea 
eta erabaki indibidual automatizatuen objektu ez izateko eskubidea 
ere. Eskubideak gauzatzeko hona idatz dezakezu: SGAE Fundazioa, 
zerbitzu juridikoei, Barbara de Braganza kalea 7, 28004 Madril edo 
helbide elektroniko honetara: informacion@fundacionsgae.org. Idazki 
horretan, eskubidearen titularra identifikatzeko beharrezkoak diren 
datuak, gauzatu nahi den eskubidea eta horretarako zergatia eta egin 
nahi duen eskaera zehatza adierazi beharko dira, NANaren 
fotokopiarekin batera.

MATERIALAK BIDALTZEKO 
SGAE Fundazioa 
Musika Saila 
Barbara de Braganza 7 
28004 Madril

INFORMAZIOA 
SGAEren Ordezkaritza Nagusiak eta egoitzak, bai Espainian, 
bai atzerrian (ikusi helbideak hemen: www.sgae.es)

Interesdunek era guztietako kontsultak egin edo oinarriei 
buruzko informazio gehiago lortu ahal izango dute helbide hauetan
informacion@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org
www.sgae.es

 

01   Poderán concorrer ao premio todos os compositores en 
calquera país do mundo con obras de calquera linguaxe ou 
tendencia estética que sexan socios da SGAE. Só poderán 
presentarse obras de autoría única e cada concursante só poderá 
presentar unha única obra, libre de calquera compromiso que 
condicionase a súa edición posterior despois de premiada. Ao ser 
unha obra orixinal, non se admitirán obras que utilicen fragmentos de 
obras alleas. As obras que inclúan de calquera forma ou maneira 
fragmentos de obras alleas serán descualificadas.

02    As obras deberán ser só para violín.

03   A obra presentada a concurso non poderá ser estreada nin 
posta á disposición do público, nin difundida con anterioridade de 
ningún xeito ou maneira. A título enunciativo e non limitativo, non 
pode ser usada en soportes audiovisuais, fonográficos ou posta á 
disposición do público pola Internet, nin interpretada en concertos, nin 
sincronizada en obras audiovisuais, nin tampouco premiada noutro 
concurso nacional ou internacional.

04   A duración das obras non será inferior a sete nin superior a doce 
minutos. 

07     As obras poderán remitirse ata o 31 de decembro de 2020 por 
correo certificado, por servizo de mensaxería ou por entrega persoal 
na Fundación SGAE (r/ Bárbara de Braganza, 7 - 28004 Madrid), ou 
en calquera das sedes e delegacións xerais da SGAE en España e no 
estranxeiro (www.sgae.es). Concluído este prazo, só se admitirán 
aqueles envíos cuxa data, no cuño, sexa anterior ou coincidente coa 
do pechamento desta convocatoria.

A relación de obras baixo lema que cumpran todos os requisitos e 
foron aceptadas pola organización para concursar, será publicada en 
www.fundacionsgae.org e www.sgae.es.

08 De entre todas as partituras aceptadas, un xurado que 
integrarán destacados expertos en música, escollerá unha obra 
como gañadora.

Esta obra:

 • Utilizarase como obra obrigada (obra de obrigado estudo e  
 interpretación para todos os concursantes) na seguinte   
 edición do CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLÍN   
 “CULLERARTS”, organizado polo Concello de Cullera   
 (Valencia) e cuxa fase final terá lugar do 13 ao 19 de setembro.
 • O autor gañador, socio da SGAE, será membro do xurado da  
 próxima edición do dito CONCURSO INTERNACIONAL DE  
 VIOLÍN “CULLERARTS”.

09 A dotación do premio será de 2000 €. Esta contía será 
sometida á tributación que marque a lexislación vixente.

10  O compositor cuxa obra sexa gañadora comprometeranse a 
facilitarlle á organización con suficiente antelación unha copia da 
partitura. Na partitura deberá aparecer xa o título oficial da obra tal 

05   Co fin de preservar o anonimato dos concursantes, as partituras 
presentaranse incluíndo o título orixinal da obra e un lema (que deberá 
ser diferente do título da obra) e non indicarán o nome do autor en 
ningunha das súas páxinas.

06  As obras concursantes deben enviarse nun sobre grande que 
conteña a partitura da obra. No sobre grande tamén se incluirá outro 
sobre máis pequeno con idéntico lema e pechado, que conterá:

 • a ficha de rexistro da obra na SGAE ou a declaración da obra  
 presentada na SGAE que estea en trámite de rexistro;
 • unha fotocopia do DNI ou pasaporte e os datos de contacto;
 • un breve currículo dos autores que non exceda de vinte liñas;
 • unha autorización expresa a favor da SGAE para o uso dos  
 seus datos de carácter persoal na realización de todas as   
 xestións necesarias deste premio.

Este sobre pequeno estará baixo estrito control dos organizadores, 
que disporán dos seus contidos só para efectuar as xestións loxísticas 
propias do concurso. Unicamente despois de que outorgue o premio 
oficial contemplados nestas Bases, o Xurado coñecerá a identidade 
do gañador para proceder a incluír o seu nome na redacción da Acta 
final.

cal foi rexistrado na SGAE e o nome e apelido(s) do compositor, 
segundo os canons habituais utilizados en todas as partituras, para o seu 
uso nos ensaios previos no CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLÍN 
“CULLERARTS” onde se interpretará a obra premiada. Así mesmo, 
deberá enviar un breve comentario escrito relativo á súa obra e unha 
actualización do seu currículo en formato de ficha biográfico-artística 
para incluílos no programa impreso do dito CONCURSO.

11   Toda a documentación relativa ás obras enviadas que non fosen 
seleccionadas como gañadoras conservarase só até trinta (30) días 
despois da decisión do xurado.

12 Os compositores participantes eximen a SGAE de calquera 
responsabilidade derivada do plaxio ou de calquera outra transgresión 
da lexislación vixente en materia de propiedade intelectual, na que 
puidesen incorrer.

13  Polo feito de concorrer a esta convocatoria, os compositores que 
concursen aceptan integramente as bases do premio, así como as 
decisións do xurado. En caso de reclamación ou conflito, tanto os 
participantes como os organizadores do premio, deberán someterse á 
xurisdición dos tribunais de Madrid capital, España, e considerarase 
como oficial o texto en castelán.

14 Toda a información que as partes subministren na xestión do 
concurso ten carácter confidencial e non poderá revelárselles a terceiros 
nin utilizarse con fins distintos dos establecidos, agás as excepcións 
determinadas pola lexislación vixente. Conforme o que establece o 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 
27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que 
respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes 
datos, e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de 
Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos de carácter 
persoal que os compositores concursantes faciliten nesta convocatoria 

formarán parte dun ficheiro de titularidade da FUNDACIÓN SGAE e 
SGAE para a posta en coñecemento do xurado, o envío de 
comunicacións, a xestión administrativa da participación nestes 
Premios, o pagamento das cantidades que se lles deban aos que 
resulten elixidos a través de Bancos e caixas de aforros, a publicación 
da resolución da concesión na Internet, a realización de memorias de 
actividades da FUNDACIÓN SGAE e/ou da SGAE e a publicidade das 
actividades que a FUNDACIÓN SGAE e a SGAE desenvolven, 
realizadas directamente por eles mesmos e/ou a través dos seus 
colaboradores, ou calquera outra xestión que resulte necesaria en 
relación co desenvolvemento dos Premios.

Os titulares do dereito fundamental á protección de datos persoais 
poderán exercer o seu dereito de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, oposición, portabilidade de datos e a non seren obxecto de 
decisións individuais automatizadas dirixíndose á Fundación SGAE, 
para a atención dos servizos xurídicos, quer por escrito á rúa Bárbara 
de Braganza, 7, 28004 Madrid, quer ao seguinte enderezo de correo 
electrónico: informacion@fundacionsgae.org. Este escrito deberá 
indicar os datos necesarios para a identificación do titular do dereito 
con especificación do dereito exercido, os motivos e a súa petición 
concreta, xunto coa fotocopia do seu DNI.

ENVÍO DE MATERIAIS
Fundación SGAE 
Departamento de Música
r/ Bárbara de Braganza, 7 
28004 Madrid

INFORMACIÓN
Delegacións Xerais e sedes da SGAE en España 
e no estranxeiro (consultar enderezos en www.sgae.es). 

As persoas interesadas poderán efectuar todo tipo de consultas 
ou ampliar a súa información sobre estas bases en
informacion@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org
www.sgae.es
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01    Munduko edozein herrialdetako musikagileek parte hartu ahal 
izango dute deialdian, SGAEko bazkideak baldin badira. Lanak edozein 
lengoaia edo joera estetikotakoak izan ahalko dira. Egile bakarreko 
lanak bakarrik aurkeztu ahalko dira, eta musikagile bakoitzak obra 
bakarra aurkeztu ahal izango du, saria jaso ondoren bere edizioa 
baldintzatuko lukeen konpromisorik gabe. Obra jatorrizkoa izan behar 
denez, ez dira onartuko besteren obren zatiak erabiltzen dituzten 
obrak. Edozein forma edo modutan besteren obra-zatiak barne 
hartzen dituzten obrak lehiaketatik kanpo geratuko dira.

02    Obrak biolinarentzako bakarrik izan beharko dira.

03 Lehiaketara aurkeztutako obra ezin izango da aurrez 
estreinatutakoa, publikoaren eskura jarritakoa edo inola ere 
zabaldutakoa izan. Besteak beste, ezin izango dira aurkeztu obra 
hauek: ikus-entzunezko euskarrietan edo euskarri fonografikoetan 
erabiliak izan direnak; Internet bidez jendearen eskura jarri direnak; 
kontzertuetan jotakoak; ikus-entzunezko lanetan sinkronizatutakoak; 
Estatuko edo nazioarteko beste lehiaketa batean sarituak izan direnak.

04    Obrek gutxienez zazpi minutu iraun beharko dute, eta gehienez 
hamabi minutu.

07      Lanak aurkezteko azken eguna 2020ko abenduaren 31 izango 
da, posta ziurtatuz, edo mezularitza-zerbitzuz, edo zuzenean 
entregatuz SGAE Fundazioan (Barbara de Braganza 7 – 28004 
Madrid) , edo SGAEk Espainian eta atzerrian dituen egoitza eta 
ordezkaritza nagusietan (www.sgae.es). Epe hori amaituta, 
zigilu-markan deialdiaren itxiera-data baino lehenagokoa edo bat 
datorrena duten bidalketak baino ez dira onartuko.

Baldintza guztiak betetzean antolatzaileek lehiatzeko onartu 
dituzten lanen goiburuen zerrenda www.fundacionsgae.org eta 
www.sgae.es web-orrietan argitaratuko da.

08   Onartutako partitura guztien artean, musikako aditu nabariek 
osatutako epaimahaiak lan irabazle bat aukeratuko du.

Lan hori:

 • Cullerako Udalak (Valentzia) antolatzen duen    
 "CULLERARTS" NAZIOARTEKO BIOLIN LEHIAKETAREN   
 hurrengo edizioan nahitaezko obra gisa erabiliko da (nahitaez  
 aztertu eta interpretatu beharrekoa lehiakide guztientzat).  
 Lehiaketa horren azken fasea irailaren 13tik 19ra bitartean   
 izango da.
 • Irabazlea, SGAEko bazkidea, "CULLERARTS" NAZIOARTEKO  
 BIOLIN LEHIAKETA horretako hurrengo edizioko    
 epaimahaikidea izango da.

09  Saria 2.000 eurokoa izango da. Zenbateko hori indarrean 
dagoen legeriak ezartzen dituen zergen menpe egongo da.

10  Lehiaketa irabazi duen lanaren musikagileak konpromisoa 
hartuko du antolatzaileei partituraren kopia bat behar besteko 
aurrerapenaz emateko. Partituran obraren izenburu ofiziala agertu 
beharko da, SGAEn erregistratu zen bezala, eta baita musikagilearen 
izena eta abizena(k) ere, partitura guztietan erabilitako ohiko 

05 Lehiakideen anonimotasuna zaintze aldera, materiala 
aurkezterakoan lanaren jatorrizko izenburua eta goiburua (lanaren 
izenburuaz bestelakoa izan beharko du) agertuko dira partituretan, 
eta ez dute egilearen izena adieraziko orrialde bakar batean ere.

06  Lehiaketara aurkeztutako obrak gutun-azal handi batean bidali 
behar dira; gutun-azalaren barruan obraren partitura sartu beharko da. 
Gutun-azal handian beste gutun-azal txikiago bat ere sartuko da, 
goiburu berarekin eta itxita, eta honako hauek edukiko ditu barnean:

 • obra SGAEn erregistratuta dagoela adierazten duen fitxa edo  
 SGAEn aurkeztutako obra erregistratzeko izapidean dagoela  
 adierazten duen deklarazioa;
 • NANaren edo pasaportearen fotokopia eta harremanetarako  
 datuak;
 • egileen curriculum vitae laburra, hogei lerrokoa, gehienez;
 • SGAEren aldeko berariazko baimena, sari honetarako   
 beharrezkoak diren gestio guztiak egiterakoan datu   
 pertsonalak erabiltzeko baimena izan dezan.

Gutun-azal txikia zorrotz kontrolatuko dute antolatzaileek, eta 
lehiaketaren berezko kudeaketa logistikoak egiteko baino ez dituzte 
erabiliko haren edukiak. Oinarri hauetan jasotako sari ofizialak eman 
ondoren bakarrik jakingo du Epaimahaiak irabazlea nor den, azken 
Aktaren idazketan haren izena jasotzeko.

kanonen arabera, aurretiazko entseguetan eta NAZIOARTEKO 
“CULLERARTS” BIOLIN LEHIAKETAN erabiltzeko, non saritutako obra 
interpretatuko baita. Era berean, bere obrari buruzko idatzizko iruzkin 
labur bat bidali beharko du, bai eta curriculum eguneratua ere, fitxa 
biografiko-artistiko formatuan, LEHIAKETA horretako programa 
inprimatuan sartzeko.

11  Irabazle moduan hautatuak izan ez diren lanei buruzko agiri 
guztiak epaimahaiaren erabakiaren osteko hurrengo hogeita hamar 
(30) egunetan baino ez dira gordeko.

12 Musikagile parte-hartzaileek SGAE erantzukizun orotatik 
salbuesten dute, baldin eta haietakoren batek plagiorik edota jabetza 
intelektualaren arloan indarrean dagoen lege-urraketarik egingo balu.

13   Deialdi honetan parte hartzean, musikagileek bete-betean onartu 
beharko dituzte sariaren oinarriak eta epaimahaiaren erabakiak. 
Erreklamaziorik edo gatazkarik egonez gero, parte-hartzaileek eta 
sariaren antolatzaileek Espainiako Madril hiriburuko auzitegien 
jurisdikzioari men egin beharko diote, eta gaztelaniazko testua hartuko 
da ofizialtzat.

14 Proiektua kudeatu bitartean alderdiek emandako informazio 
guztia konfidentziala da eta ezingo zaie hirugarrenei jakinarazi. Era 
berean, ezingo dira datuak ezarritakoak ez diren helburuetarako erabili, 
indarrean dagoen legeriak ezarritako salbuespenak salbuespen. 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 
2016/679 (EB) Erregelamenduak (Datu pertsonalen tratamenduari eta 
datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari 
buruzkoak) eta abenduaren 05eko 3/2018 Lege Organikoak (Datu 
pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak) 
xedatutakoa betez, lehiaketan parte hartuko duten musikagileek 
deialdi honetan ematen dituen datuak SGAE FUNDAZIOAren eta 
SGAEren ardurapean dagoen fitxategi batean sartuko dira, honako 
hauek burutzeko: epaimahaiari jakinarazteko; jakinarazpenak 

bidaltzeko; lehiaketa honetan parte-hartzeak dakarren kudeaketa 
administratiborako; hautatutako lehiakideei zor zaizkien zenbatekoak 
ordaintzeko banku eta aurrezki-kutxen bidez; emakidaren ebazpena 
internet bidez argitaratzeko; SGAE FUNDAZIOAren eta/edo SGAEren 
jarduera-memoriak egiteko; SGAE FUNDAZIOAk eta SGAEk zuzenean 
beren kabuz eta/edo kolaboratzaileen bidez burutzen dituzten 
jardueren publizitatea egiteko; edo Sariak garatzeko beharrezkoa izan 
daitekeen beste edozein kudeaketa burutzeko.

Norberaren datuak babesteko oinarrizko eskubidearen titularrak 
datuok ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta datuen 
aurka egiteko eskubideak ditu, eta baita eramangarritasun-eskubidea 
eta erabaki indibidual automatizatuen objektu ez izateko eskubidea 
ere. Eskubideak gauzatzeko hona idatz dezakezu: SGAE Fundazioa, 
zerbitzu juridikoei, Barbara de Braganza kalea 7, 28004 Madril edo 
helbide elektroniko honetara: informacion@fundacionsgae.org. Idazki 
horretan, eskubidearen titularra identifikatzeko beharrezkoak diren 
datuak, gauzatu nahi den eskubidea eta horretarako zergatia eta egin 
nahi duen eskaera zehatza adierazi beharko dira, NANaren 
fotokopiarekin batera.

MATERIALAK BIDALTZEKO 
SGAE Fundazioa 
Musika Saila 
Barbara de Braganza 7 
28004 Madril

INFORMAZIOA 
SGAEren Ordezkaritza Nagusiak eta egoitzak, bai Espainian, 
bai atzerrian (ikusi helbideak hemen: www.sgae.es)

Interesdunek era guztietako kontsultak egin edo oinarriei 
buruzko informazio gehiago lortu ahal izango dute helbide hauetan
informacion@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org
www.sgae.es

 

01   Poderán concorrer ao premio todos os compositores en 
calquera país do mundo con obras de calquera linguaxe ou 
tendencia estética que sexan socios da SGAE. Só poderán 
presentarse obras de autoría única e cada concursante só poderá 
presentar unha única obra, libre de calquera compromiso que 
condicionase a súa edición posterior despois de premiada. Ao ser 
unha obra orixinal, non se admitirán obras que utilicen fragmentos de 
obras alleas. As obras que inclúan de calquera forma ou maneira 
fragmentos de obras alleas serán descualificadas.

02    As obras deberán ser só para violín.

03   A obra presentada a concurso non poderá ser estreada nin 
posta á disposición do público, nin difundida con anterioridade de 
ningún xeito ou maneira. A título enunciativo e non limitativo, non 
pode ser usada en soportes audiovisuais, fonográficos ou posta á 
disposición do público pola Internet, nin interpretada en concertos, nin 
sincronizada en obras audiovisuais, nin tampouco premiada noutro 
concurso nacional ou internacional.

04   A duración das obras non será inferior a sete nin superior a doce 
minutos. 

07     As obras poderán remitirse ata o 31 de decembro de 2020 por 
correo certificado, por servizo de mensaxería ou por entrega persoal 
na Fundación SGAE (r/ Bárbara de Braganza, 7 - 28004 Madrid), ou 
en calquera das sedes e delegacións xerais da SGAE en España e no 
estranxeiro (www.sgae.es). Concluído este prazo, só se admitirán 
aqueles envíos cuxa data, no cuño, sexa anterior ou coincidente coa 
do pechamento desta convocatoria.

A relación de obras baixo lema que cumpran todos os requisitos e 
foron aceptadas pola organización para concursar, será publicada en 
www.fundacionsgae.org e www.sgae.es.

08 De entre todas as partituras aceptadas, un xurado que 
integrarán destacados expertos en música, escollerá unha obra 
como gañadora.

Esta obra:

 • Utilizarase como obra obrigada (obra de obrigado estudo e  
 interpretación para todos os concursantes) na seguinte   
 edición do CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLÍN   
 “CULLERARTS”, organizado polo Concello de Cullera   
 (Valencia) e cuxa fase final terá lugar do 13 ao 19 de setembro.
 • O autor gañador, socio da SGAE, será membro do xurado da  
 próxima edición do dito CONCURSO INTERNACIONAL DE  
 VIOLÍN “CULLERARTS”.

09 A dotación do premio será de 2000 €. Esta contía será 
sometida á tributación que marque a lexislación vixente.

10  O compositor cuxa obra sexa gañadora comprometeranse a 
facilitarlle á organización con suficiente antelación unha copia da 
partitura. Na partitura deberá aparecer xa o título oficial da obra tal 

05   Co fin de preservar o anonimato dos concursantes, as partituras 
presentaranse incluíndo o título orixinal da obra e un lema (que deberá 
ser diferente do título da obra) e non indicarán o nome do autor en 
ningunha das súas páxinas.

06  As obras concursantes deben enviarse nun sobre grande que 
conteña a partitura da obra. No sobre grande tamén se incluirá outro 
sobre máis pequeno con idéntico lema e pechado, que conterá:

 • a ficha de rexistro da obra na SGAE ou a declaración da obra  
 presentada na SGAE que estea en trámite de rexistro;
 • unha fotocopia do DNI ou pasaporte e os datos de contacto;
 • un breve currículo dos autores que non exceda de vinte liñas;
 • unha autorización expresa a favor da SGAE para o uso dos  
 seus datos de carácter persoal na realización de todas as   
 xestións necesarias deste premio.

Este sobre pequeno estará baixo estrito control dos organizadores, 
que disporán dos seus contidos só para efectuar as xestións loxísticas 
propias do concurso. Unicamente despois de que outorgue o premio 
oficial contemplados nestas Bases, o Xurado coñecerá a identidade 
do gañador para proceder a incluír o seu nome na redacción da Acta 
final.

cal foi rexistrado na SGAE e o nome e apelido(s) do compositor, 
segundo os canons habituais utilizados en todas as partituras, para o seu 
uso nos ensaios previos no CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLÍN 
“CULLERARTS” onde se interpretará a obra premiada. Así mesmo, 
deberá enviar un breve comentario escrito relativo á súa obra e unha 
actualización do seu currículo en formato de ficha biográfico-artística 
para incluílos no programa impreso do dito CONCURSO.

11   Toda a documentación relativa ás obras enviadas que non fosen 
seleccionadas como gañadoras conservarase só até trinta (30) días 
despois da decisión do xurado.

12 Os compositores participantes eximen a SGAE de calquera 
responsabilidade derivada do plaxio ou de calquera outra transgresión 
da lexislación vixente en materia de propiedade intelectual, na que 
puidesen incorrer.

13  Polo feito de concorrer a esta convocatoria, os compositores que 
concursen aceptan integramente as bases do premio, así como as 
decisións do xurado. En caso de reclamación ou conflito, tanto os 
participantes como os organizadores do premio, deberán someterse á 
xurisdición dos tribunais de Madrid capital, España, e considerarase 
como oficial o texto en castelán.

14 Toda a información que as partes subministren na xestión do 
concurso ten carácter confidencial e non poderá revelárselles a terceiros 
nin utilizarse con fins distintos dos establecidos, agás as excepcións 
determinadas pola lexislación vixente. Conforme o que establece o 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 
27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que 
respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes 
datos, e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de 
Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos de carácter 
persoal que os compositores concursantes faciliten nesta convocatoria 

formarán parte dun ficheiro de titularidade da FUNDACIÓN SGAE e 
SGAE para a posta en coñecemento do xurado, o envío de 
comunicacións, a xestión administrativa da participación nestes 
Premios, o pagamento das cantidades que se lles deban aos que 
resulten elixidos a través de Bancos e caixas de aforros, a publicación 
da resolución da concesión na Internet, a realización de memorias de 
actividades da FUNDACIÓN SGAE e/ou da SGAE e a publicidade das 
actividades que a FUNDACIÓN SGAE e a SGAE desenvolven, 
realizadas directamente por eles mesmos e/ou a través dos seus 
colaboradores, ou calquera outra xestión que resulte necesaria en 
relación co desenvolvemento dos Premios.

Os titulares do dereito fundamental á protección de datos persoais 
poderán exercer o seu dereito de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, oposición, portabilidade de datos e a non seren obxecto de 
decisións individuais automatizadas dirixíndose á Fundación SGAE, 
para a atención dos servizos xurídicos, quer por escrito á rúa Bárbara 
de Braganza, 7, 28004 Madrid, quer ao seguinte enderezo de correo 
electrónico: informacion@fundacionsgae.org. Este escrito deberá 
indicar os datos necesarios para a identificación do titular do dereito 
con especificación do dereito exercido, os motivos e a súa petición 
concreta, xunto coa fotocopia do seu DNI.

ENVÍO DE MATERIAIS
Fundación SGAE 
Departamento de Música
r/ Bárbara de Braganza, 7 
28004 Madrid

INFORMACIÓN
Delegacións Xerais e sedes da SGAE en España 
e no estranxeiro (consultar enderezos en www.sgae.es). 

As persoas interesadas poderán efectuar todo tipo de consultas 
ou ampliar a súa información sobre estas bases en
informacion@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org
www.sgae.es
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01    Munduko edozein herrialdetako musikagileek parte hartu ahal 
izango dute deialdian, SGAEko bazkideak baldin badira. Lanak edozein 
lengoaia edo joera estetikotakoak izan ahalko dira. Egile bakarreko 
lanak bakarrik aurkeztu ahalko dira, eta musikagile bakoitzak obra 
bakarra aurkeztu ahal izango du, saria jaso ondoren bere edizioa 
baldintzatuko lukeen konpromisorik gabe. Obra jatorrizkoa izan behar 
denez, ez dira onartuko besteren obren zatiak erabiltzen dituzten 
obrak. Edozein forma edo modutan besteren obra-zatiak barne 
hartzen dituzten obrak lehiaketatik kanpo geratuko dira.

02    Obrak biolinarentzako bakarrik izan beharko dira.

03 Lehiaketara aurkeztutako obra ezin izango da aurrez 
estreinatutakoa, publikoaren eskura jarritakoa edo inola ere 
zabaldutakoa izan. Besteak beste, ezin izango dira aurkeztu obra 
hauek: ikus-entzunezko euskarrietan edo euskarri fonografikoetan 
erabiliak izan direnak; Internet bidez jendearen eskura jarri direnak; 
kontzertuetan jotakoak; ikus-entzunezko lanetan sinkronizatutakoak; 
Estatuko edo nazioarteko beste lehiaketa batean sarituak izan direnak.

04    Obrek gutxienez zazpi minutu iraun beharko dute, eta gehienez 
hamabi minutu.

07      Lanak aurkezteko azken eguna 2020ko abenduaren 31 izango 
da, posta ziurtatuz, edo mezularitza-zerbitzuz, edo zuzenean 
entregatuz SGAE Fundazioan (Barbara de Braganza 7 – 28004 
Madrid) , edo SGAEk Espainian eta atzerrian dituen egoitza eta 
ordezkaritza nagusietan (www.sgae.es). Epe hori amaituta, 
zigilu-markan deialdiaren itxiera-data baino lehenagokoa edo bat 
datorrena duten bidalketak baino ez dira onartuko.

Baldintza guztiak betetzean antolatzaileek lehiatzeko onartu 
dituzten lanen goiburuen zerrenda www.fundacionsgae.org eta 
www.sgae.es web-orrietan argitaratuko da.

08   Onartutako partitura guztien artean, musikako aditu nabariek 
osatutako epaimahaiak lan irabazle bat aukeratuko du.

Lan hori:

 • Cullerako Udalak (Valentzia) antolatzen duen    
 "CULLERARTS" NAZIOARTEKO BIOLIN LEHIAKETAREN   
 hurrengo edizioan nahitaezko obra gisa erabiliko da (nahitaez  
 aztertu eta interpretatu beharrekoa lehiakide guztientzat).  
 Lehiaketa horren azken fasea irailaren 13tik 19ra bitartean   
 izango da.
 • Irabazlea, SGAEko bazkidea, "CULLERARTS" NAZIOARTEKO  
 BIOLIN LEHIAKETA horretako hurrengo edizioko    
 epaimahaikidea izango da.

09  Saria 2.000 eurokoa izango da. Zenbateko hori indarrean 
dagoen legeriak ezartzen dituen zergen menpe egongo da.

10  Lehiaketa irabazi duen lanaren musikagileak konpromisoa 
hartuko du antolatzaileei partituraren kopia bat behar besteko 
aurrerapenaz emateko. Partituran obraren izenburu ofiziala agertu 
beharko da, SGAEn erregistratu zen bezala, eta baita musikagilearen 
izena eta abizena(k) ere, partitura guztietan erabilitako ohiko 

05 Lehiakideen anonimotasuna zaintze aldera, materiala 
aurkezterakoan lanaren jatorrizko izenburua eta goiburua (lanaren 
izenburuaz bestelakoa izan beharko du) agertuko dira partituretan, 
eta ez dute egilearen izena adieraziko orrialde bakar batean ere.

06  Lehiaketara aurkeztutako obrak gutun-azal handi batean bidali 
behar dira; gutun-azalaren barruan obraren partitura sartu beharko da. 
Gutun-azal handian beste gutun-azal txikiago bat ere sartuko da, 
goiburu berarekin eta itxita, eta honako hauek edukiko ditu barnean:

 • obra SGAEn erregistratuta dagoela adierazten duen fitxa edo  
 SGAEn aurkeztutako obra erregistratzeko izapidean dagoela  
 adierazten duen deklarazioa;
 • NANaren edo pasaportearen fotokopia eta harremanetarako  
 datuak;
 • egileen curriculum vitae laburra, hogei lerrokoa, gehienez;
 • SGAEren aldeko berariazko baimena, sari honetarako   
 beharrezkoak diren gestio guztiak egiterakoan datu   
 pertsonalak erabiltzeko baimena izan dezan.

Gutun-azal txikia zorrotz kontrolatuko dute antolatzaileek, eta 
lehiaketaren berezko kudeaketa logistikoak egiteko baino ez dituzte 
erabiliko haren edukiak. Oinarri hauetan jasotako sari ofizialak eman 
ondoren bakarrik jakingo du Epaimahaiak irabazlea nor den, azken 
Aktaren idazketan haren izena jasotzeko.

kanonen arabera, aurretiazko entseguetan eta NAZIOARTEKO 
“CULLERARTS” BIOLIN LEHIAKETAN erabiltzeko, non saritutako obra 
interpretatuko baita. Era berean, bere obrari buruzko idatzizko iruzkin 
labur bat bidali beharko du, bai eta curriculum eguneratua ere, fitxa 
biografiko-artistiko formatuan, LEHIAKETA horretako programa 
inprimatuan sartzeko.

11  Irabazle moduan hautatuak izan ez diren lanei buruzko agiri 
guztiak epaimahaiaren erabakiaren osteko hurrengo hogeita hamar 
(30) egunetan baino ez dira gordeko.

12 Musikagile parte-hartzaileek SGAE erantzukizun orotatik 
salbuesten dute, baldin eta haietakoren batek plagiorik edota jabetza 
intelektualaren arloan indarrean dagoen lege-urraketarik egingo balu.

13   Deialdi honetan parte hartzean, musikagileek bete-betean onartu 
beharko dituzte sariaren oinarriak eta epaimahaiaren erabakiak. 
Erreklamaziorik edo gatazkarik egonez gero, parte-hartzaileek eta 
sariaren antolatzaileek Espainiako Madril hiriburuko auzitegien 
jurisdikzioari men egin beharko diote, eta gaztelaniazko testua hartuko 
da ofizialtzat.

14 Proiektua kudeatu bitartean alderdiek emandako informazio 
guztia konfidentziala da eta ezingo zaie hirugarrenei jakinarazi. Era 
berean, ezingo dira datuak ezarritakoak ez diren helburuetarako erabili, 
indarrean dagoen legeriak ezarritako salbuespenak salbuespen. 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 
2016/679 (EB) Erregelamenduak (Datu pertsonalen tratamenduari eta 
datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari 
buruzkoak) eta abenduaren 05eko 3/2018 Lege Organikoak (Datu 
pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak) 
xedatutakoa betez, lehiaketan parte hartuko duten musikagileek 
deialdi honetan ematen dituen datuak SGAE FUNDAZIOAren eta 
SGAEren ardurapean dagoen fitxategi batean sartuko dira, honako 
hauek burutzeko: epaimahaiari jakinarazteko; jakinarazpenak 

bidaltzeko; lehiaketa honetan parte-hartzeak dakarren kudeaketa 
administratiborako; hautatutako lehiakideei zor zaizkien zenbatekoak 
ordaintzeko banku eta aurrezki-kutxen bidez; emakidaren ebazpena 
internet bidez argitaratzeko; SGAE FUNDAZIOAren eta/edo SGAEren 
jarduera-memoriak egiteko; SGAE FUNDAZIOAk eta SGAEk zuzenean 
beren kabuz eta/edo kolaboratzaileen bidez burutzen dituzten 
jardueren publizitatea egiteko; edo Sariak garatzeko beharrezkoa izan 
daitekeen beste edozein kudeaketa burutzeko.

Norberaren datuak babesteko oinarrizko eskubidearen titularrak 
datuok ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta datuen 
aurka egiteko eskubideak ditu, eta baita eramangarritasun-eskubidea 
eta erabaki indibidual automatizatuen objektu ez izateko eskubidea 
ere. Eskubideak gauzatzeko hona idatz dezakezu: SGAE Fundazioa, 
zerbitzu juridikoei, Barbara de Braganza kalea 7, 28004 Madril edo 
helbide elektroniko honetara: informacion@fundacionsgae.org. Idazki 
horretan, eskubidearen titularra identifikatzeko beharrezkoak diren 
datuak, gauzatu nahi den eskubidea eta horretarako zergatia eta egin 
nahi duen eskaera zehatza adierazi beharko dira, NANaren 
fotokopiarekin batera.

MATERIALAK BIDALTZEKO 
SGAE Fundazioa 
Musika Saila 
Barbara de Braganza 7 
28004 Madril

INFORMAZIOA 
SGAEren Ordezkaritza Nagusiak eta egoitzak, bai Espainian, 
bai atzerrian (ikusi helbideak hemen: www.sgae.es)

Interesdunek era guztietako kontsultak egin edo oinarriei 
buruzko informazio gehiago lortu ahal izango dute helbide hauetan
informacion@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org
www.sgae.es

 


