
ren Antzezlanen
Ana Diosdado Saria
emakumeek idatzitako testuentzat

5. edizioa
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OINARRIAK

Aurkeztutako lanek erabat originalak izan behar dute eta, epaia eman arte, ez dira osorik edo partzialki 
argitaratuko edo antzeztuko inongo antzokitan; ez ganberatan, ez entsegutan, ez ofizialki eta ez era 
komertzialetan. Era berean, ez dira inola ere eskuragarri egon behar bitarteko elektronikoen bidez, epaia eman arte. 
Ez da onartuko ezein eleberriren ezta ezein zinema, telebista, irrati edo antzerki-lanen itzulpenik, egokitzapenik edo 
eraberritzerik ere, nahiz eta sariketara aurkeztu den/diren parte-hartzailea/parte-hartzaileak izan jatorrizko lanaren 
egilea/egileak. Horrez gain, ezin da beste lehiaketa batean, SGAE-REN ANTZEZLANEN ANA DIOSDADO SARIRA 
aurkeztu aurretik, saria jaso duen lanik aurkeztu, eta aurkeztutako lanek ezin izango dute beste saririk jaso 
hautaketa-prozesuan zehar, hau da, epaia eman arte. 

01 SGAEko emakumezko bazkide guztiak aurkeztu ahalko dira lehiaketara, edozein nazionalitatekoak izanik ere, 
SGAEren Zuzendaritza Batzordeko eta SGAE Fundazioaren Patronatuko kideak izan ezik. Espainiako Estatuko 
edozein hizkuntza ofizialetan aurkez ditzakete antzerki-lanak, baita portugesez ere. Egile batek baino gehiagok 
idatzitako lanak onartuko dira.

Parte hartzeko, www.fundacionsgae.org webgunean horretarako prestatutako online inprimakia bete behar da. 
Inprimakiaren formatu elektronikoa erabili beharko da, eta beharrezkoa izango da eremu guztiak betetzea eta 
eskatutako dokumentazio guztia eranstea oinarri hauen 4. puntuan adierazitako epean.

Gaur egungo emakumezkoen bikaintasunezko sorkuntza eta dramaturgia sustatu eta agerian jartzeko 
helburuarekin, eta SGAEk eta bere fundazioak berdintasunarekin duten konpromisoa erakusteko,

SGAE Fundazioak ekimen hau antolatu du:



Lanak www.fundacionsgae.org webgunean horretarako prestatutako inprimakiaren bidez erregistratu beharko 
dira, 2023ko otsailaren 16tik apirilaren 16ra.

SGAE Fundazioak aurkeztutako eskabide guztiak berrikusiko ditu eta aurkeztutako dokumentazioari buruzko 
edozein gorabehera jakinaraziko du. Parte-hartzaileek zazpi eguneko epea izango dute, jakinarazpena egiten 
denetik, zuzentzeko. Epe hori igarota, eskaera baztertu egingo da, behar bezala zuzendu ez bada.

Epaimahaia SGAE Fundazioak izendatuko du, eta arte eszenikoen munduko itzal handiko profesionalek osatuko 
dute. Presidentea ere SGAE Fundazioak izendatuko du. Epaimahaiko kideen boto berdinketa balego, presidenteak 
kalitateko botoa erabili ahalko luke.

Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da. Emakumeek idatzitako testuentzako SGAE-REN ANTZEZLANEN 
2023KO ANA DIOSDADO SARIA ezingo da eman gabe geratu eta, halaber, ezingo du saridun bat baino gehiago 
izan. 2023ko abenduaren 31 baino lehen jakinaraziko da nor den irabazlea, eta SGAE Fundazioaren webgunean 
argitaratuko da irabazlearen izena.
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Inprimakiari erantsi behar zaion dokumentazioa:

A. Datu pertsonalak
Lanaren egilearen/egileen datu pertsonalak eta harremanetarako datuak, esate baterako, izen-abizenak, 
bazkide-zenbakia, egungo helbidea (ohiko bizilekua eta helbide fiskala), helbide elektronikoa eta 
telefono-zenbakia. Horrez gain, curriculum labur bat, NAN agiriaren edo pasaportearen fotokopia eta 
egilearen/egileen argazki bat atxiki beharko dira.

B. Nahitaezko dokumentazioa
• Antzezlanaren testua (PDF formatuan), testuan edo artxiboaren sinaduran egilearen/egileen izenik 
adierazi gabe. Beharrezkoa eta ezinbestekoa da testuak lelo bat edukitzea, testuen anonimotasuna 
errazteko epaimahaiak aztertzerakoan. Horrez gain, testuaren hasieran antzezlanean agertzen diren 
pertsonaia guztien deskribapena eta haren laburpena txertatu behar dira. Lehiaketara aurkeztu den lana 
portugesa edo gaztelania ez den Espainiako Estatuko hizkuntza batean badago, egileak/egileek 
gaztelaniazko itzulpena aurkez dezake/dezakete, lanaren jatorrizko hizkuntza ez dakiten 
epaimahaikideek erabil dezaten. Egileak/egileek gaztelaniazko itzulpenik aurkezten ez badu/badute, 
SGAE Fundazioak itzulpena egiteko baimena izango du, epaimahaikideek lan-tresna bezala erabil 
dezaten. Itzulpenok suntsitu egingo dira sariaren epaia ematen denean.

• Obra batek aurretik existitzen ziren hirugarrenen sorkuntzak baditu (abestien letrak, besteren lan 
batzuen zatiak, edozein dela ere lan mota, lan plastikoa/grafikoa, etab.), lanaren egileak/egileek lan horien 
eskubideei dagozkien titularren baimenak aurkeztu beharko ditu/dituzte. Jabari publikoko sorkuntzak 
zatitu edo erabiltzen badira, hori ere dokumentatu beharko dute.

• Egilearen/egileen berariazko baimena, egileak/egileek eskuz sinatua (erantsi sinatutako dokumentua 
eskaneatuta) SGAE Fundazioak bere/beren datu pertsonalak erabiltzeko baimena izan dezan hautaketa 
egiteko eta gauzatzeko behar diren kudeaketa guztietan, izena emateko inprimakian deskargatu ahal 
izango den ereduaren arabera.

• Egilearen edo egileen zinpeko aitorpena. Horren bidez, adieraziko da obra jatorrizkoa eta argitaragabea 
dela eta ez duela hirugarren pertsonen jabetza intelektuala urratzen, izena emateko inprimakian 
deskargatu ahal izango den ereduaren arabera (erantsi sinatutako dokumentua eskaneatuta).

Obraren originaltasunari buruzko zinpeko aitorpena eta datu pertsonalak erabiltzeko baimena 
aurkezten ez badira izena emateko eskaera ez da onartuko.



Saritutako testua jakitera eman ondoren, hautatu ez diren lanen dokumentuak (PDF) suntsitu egingo dira saritutako 
testua zein den jakinarazi ondoren, baita egin diren itzulpenak ere. Ez da PDF-rik itzuliko, ezta itzulpenik ere. Halaber, 
lanak ez dira postaz bidaliko.

Saria erabaki ostean, SGAE Fundazioa, epaimahaiak eskatuta, lanen egileekin jarri ahalko da harremanetan, egileek 
epaimahaiari beren datuak eman nahi dizkioten ala ez erabaki dezaten.

Lan irabazlea SGAEn erregistratuko da, eta SGAE Fundazioak huraargitaratuko du hala erabakitzen duenean, idatziz 
emandako baldintzetan. Lana deialdira aurkeztutako hizkuntzan argitaratuko da, edo egileak/egileek hala eskatzen 
badu/badute, gaztelaniara itzulita. Horretarako, egileak/egileek emango dio/diote itzulpena SGAE Fundazioari. 
Saritutako lanaren egileak/egileek hitzematen du/dute SGAE Fundazioarekin dagokion argitaratze-kontratua 
sinatuko duela/dutela, SGAE Fundazioak ezarritako baldintzetan.
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Lan sarituaren egileak/egileek hitzematen du/dute etorkizunean lan hori antzezteko edo haren publizitatea egiteko 
egiten diren ekitaldi eta agiri guztietan «Emakumeek idatzitako testuentzako SGAE-REN ANTZEZLANEN 
2023KO ANA DIOSDADO SARIA» aipatuko duela/dutela.
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12 Egile irabazleari/irabazleei gonbit egingo zaio/zaie lehiaketaren hurrengo edizioan epaimahaiko kide izateko, 
betiere, egoera pertsonal eta geografikoak ahalbidetzen badu. 

13 Datu pertsonalen babesa. Parte-hartzaileek SGAE Fundazioari emandako datu pertsonalak SGAE Fundazioaren 
ardurapean dagoen fitxategi batean sartuko dira, nolanahi ere, aplikatzekoak izango dira Datu Pertsonalak 
Babesteko Lege Organikoa eta horrekin bat datozen indarreko arauak.

14 Arau orokorrak:

a)  Parte-hartzaileek, lehiaketan parte hartzen duten heinean, oinarri hauek osoki onartzen dituzte, baita 
epaimahaiaren erabakiak ere. Halaber, SGAE Fundazioari baimena ematen diote irabazlearen/irabazleen datu 
profesionalak edo/eta argazkiak dituen sariari buruzko informazioa zabaltzeko.

b)  Parte-hartzaileek SGAE Taldea erantzukizun orotatik salbuesten dute, baldin eta haietakoren batek 
plagiorik edota indarrean dagoen lege-urraketarik egingo balu.

c)  Lehiaketa honen ondorioz, SGAE Fundazioak ez du hartzen sari hau egin eta gauzatzeari lotutako 
erantzukizunik, ez zuzenik ez bigarren mailakorik, baldin eta honako agiri honetan zehaztu ez bada.

d)   Erreklamaziorik edo gatazkarik izanez gero, bai parte-hartzaileak, bai antolakuntza Madril hiriburuko 
auzitegien jurisdikzioaren mende egongo dira. Uko egiten diote, beraz, izan dezaketen beste edozein 
eskumeni.

Saritutako lanaren egileak LAU MILA EURO (4.000 €) jasoko ditu, zergak barne. Gainera, irabazlearen testua SGAE 
Fundazioaren Irakurketa Dramatizatuen Zikloan aurkeztuko da. Egile batek baino gehiagok idatzitako lana bada, 
SGAE Fundazioak sariaren zenbatekoa kopuru berdinetan banatuko du egileen artean. Indarrean dauden legeek 
ezarritako zergak ordaindu beharko ditu saridunak.
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ERREGISTRATU ZURE ESKAERA WEBGUNE HONETAN:

www.fundacionsgae.org

Interesdunek kontsultak egin eta oinarri hauei buruzko informazio 
gehiago jaso dezakete helbide hauetan:

artesescenicas@fundacionsgae.org

Tel. (+34) 91 503 68 25/23

www.fundacionsgae.org
www.sgae.es

SGAEren ordezkaritza nagusiak eta egoitzak, 
bai Espainian, bai atzerrian 

(ikusi helbideak hemen: www.sgae.es)
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SGAE-REN ANTZEZLANEN 2023KO ANA DIOSDADO SARIA 
SGAE FUNDAZIOAK DATU PERTSONALAK ERABILTZEKO BAIMENA, SARIRA 

AURKEZTEN DEN OBRAREN AUTOREEN PARTAIDETZA KUDEATZEKO

....................................................................................................................................................................... and., jaioteguna.........................................................., 
NAN/AIZ................................................, helbidea.............................................................................................................., posta-kodea................................., 
herria........................................................................................................., posta elektronikoa.....................................................................................................,

telefonoa.......................................................... eta SGAEko bazkide-zenbakia..........................................

Bere burua ordezkatuz eta bere eskubidea erabiliz.

....................................................................................................................................................................... and., jaioteguna.........................................................., 
NAN/AIZ................................................, helbidea.............................................................................................................., posta-kodea................................., 
herria........................................................................................................., posta elektronikoa.....................................................................................................,

telefonoa.......................................................... eta SGAEko bazkide-zenbakia..........................................

Bere burua ordezkatuz eta bere eskubidea erabiliz.

....................................................................................................................................................................... and., jaioteguna.........................................................., 
NAN/AIZ................................................, helbidea.............................................................................................................., posta-kodea................................., 
herria........................................................................................................., posta elektronikoa.....................................................................................................,

telefonoa.......................................................... eta SGAEko bazkide-zenbakia..........................................

Bere burua ordezkatuz eta bere eskubidea erabiliz.

ADIERAZTEN DU/DUTE:

1. Bere/beren borondatez aurkezten duela/dituztela SGAE-REN ANTZEZLANEN 2023KO ANA DIOSDADO 
SARIAN parte hartzeko eskaera/eskaerak.

2. Deialdi honetako oinarriak irakurri eta ezagutzen dituela/dituztela eta horien edukia onartzen duela/dutela. 
Horretarako, curriculum vitaea aurkezten dute.

3. Badakiela/Badakitela SGAE-REN ANTZEZLANEN 2023KO ANA DIOSDADO SARIKO deialdi honetan izango 
duten partaidetza kudeatzeko SGAE Fundazioak datu pertsonalak erabili beharko dituela, sarian parte hartu ahal 
izateko eta epaimahaiak proiektuak hautatu ahal izateko egin behar dituen administrazio-arloko kudeaketak 
burutze aldera. 

Adierazitakoa kontuan hartuz, BERARIAZ ONARTZEN DU/DUTE:

SGAE FUNDAZIOAK idazki honetan eta SGAE-REN ANTZEZLANEN 2023KO ANA DIOSDADO SARIAN parte 
hartzeko eskaera-orriekin batera bidalitako curriculum vitaean agertzen diren datu pertsonalak erabiltzea, sarian 
parte hartu ahal izateko eta epaimahaiak proiektuak hautatzeko egin behar dituen administrazio-arloko 
kudeaketak burutze aldera. 

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 xedapen osagarriek xedatutakoa betez, badakiela/badakitela SGAE FUNDAZIOAK dituen datuak ikusteko, 
zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta datuen aurka egiteko eskubideak dituela/dituztela, eta baita datuen 
eramangarritasun-eskubidea eta datuak erabaki indibidual automatizatuen objektu ez izateko eskubidea ere. 
Horretarako, SGAE Fundazioaren Zerbitzu Juridikoetara idatzi beharko dute, erakundearen helbidera: Bárbara de 
Braganza 7, 28004, Madrid (Espainia). Idazki horretan, izen-abizenak, NANa, helbidea, gauzatu nahi duen/duten 
eskubidea eta horretarako zergatia adierazi beharko dira. 

Eta, hala jasota gera dadin, baimen eta onarpen hau sinatzen du/dute,

....................................... (e)n, 2023ko.....................................ren.........................(e)(a)n.

.................................................................................... and.        ................................................................................... and.     ................................................................................... and.              



OBRA ARGITARAGABEAREN ZINPEKO AITORPENA

..................................................................................................................................................................................................................................... and., 
NAN-zenbakia................................................, helbidea..............................................................................................................................................................................., 

PK................................., herria.............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................... and., 
NAN-zenbakia................................................, helbidea..............................................................................................................................................................................., 

PK................................., herria.............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................... and., 
NAN-zenbakia................................................, helbidea..............................................................................................................................................................................., 

PK................................., herria.............................................................................................................................................

HAUXE ADIERAZTEN DUT/DUGU:

1. SGAEren Antzezlanen 2023ko Ana Diosdado Sarira aurkezten dudan/dugun obra, 
«………………...........................................................................................................................................................…………» 
izenburukoa, ehuneko ehun originala da, eta ez da osorik edo partzialki argitaratu edo antzeztu inongo 
antzokitan; ez ganberatan, ez entsegutan, ez ofizialki eta ez era komertzialetan. 

2.    Aurkezten dudan/dugun obra ez dago eskuragarri bitarteko elektronikoen bidez.

3.  Aurkezten dudan/dugun obra ez da nobela, zinema, telebista, irrati edo antzerki baten itzulpena, 
egokitzapena edo eraberriketa, nire/gure egiletzako lanak barne.

4.    Aurkeztu dudan/dugun obrak ez du saririk jaso inongo sariketatan.

Eta hala jasota geldi dadin, zinpeko aitorpen hau sinatzen dut/dugu,

 ....................................... (e)n, 2023ko ...........................ren ................................................ (e)(a)n.

Sinatua:

........................................................ and.       ........................................................ and.     ........................................................ and.


