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BAPOREA SARIAREN 22. EDIZIOAREN OINARRIAK

Santa María Fundazioak (Boadilla del Monten du egoitza
soziala, C/ Impresores 2 - Urb el Espino, PK: 28660, eta
IFK: G-28534204), aurrerantzean SM Fundazioak, Baporea
Haur Literatura Sariaren 22. edizioa deitu du. Saria bi ur-
tean behingoa da, eta hauek izango dira 22. edizioaren oi-
narriak:

1. PARTAIDEAK:
Nahi duten idazle guztiek dute sariketan parte hart-
zeko aukera, nazioa edo jatorria edozein izanda ere.
Lanek honako ezaugarri hauek bete behar dituzte:
nobelaren kontzeptu orokorra betetzea; jatorriz eus-
karaz idatzita egotea; originalak eta argitaragabeak
izatea, eta beste sariketaren batean saririk jaso ga-
beak; eta idazlea deialdia egin aurretik hil ez izana.
Sariketatik kanpo geratuko dira, halaber, aurreko
deialdian saria jaso duen idazlearen lanak badira. SM
Fundazioko edo Grupo SM taldeko langileek ezin izan-
go dute sariketan parte hartu.

2. LANEN AURKEZPENA:
Originalak honako helbide honetara bidaliko dira:
Grupo SM. C/ Impresores, 2. Urbanización Prado del
Espino. 28660 Boadilla del Monte. Madrid. Gutun-
azalean honako hau adierazi behar da, argi eta gar-
bi: Para el Premio Baporea.

Lanek, gutxienez, 35 orrialde izan behar dituzte, DIN
A4 neurrikoak (210 x 297 mm) eta alde batetik soilik



mekanografiatuak, lerro artean tarte bikoitza utzita.
Hiru original bidali behar dira, inprimatuak eta koa-
dernatuak, eta, ahal izanez gero, ordenagailuko CD bat
ere bai. 

Originalak ezizenez izenpetu behar dira, eta nahi-
taezkoa da gutun-azal itxi bat eranstea honako datu
hauek bertan direla:

A) Egilearen izen-deiturak, helbidea, telefono-zen-
bakia eta Nortasun Agiri Nazionalaren, pasapor-
tearen edo egilea nor den identifika dezakeen edo-
zein agiri ofizialen zenbakia.

B) Idatzizko aitorpena berariaz baiesteko:
• bidalitako lana originala eta argitaragabea dela.
• ez duela aurreko Sariketetan/Lehiaketetan bes-

te saririk jaso eta ez dagoela beste sariketaren
baten epaiaren zain.

• egileak lana ustiatzeko eskubide guztiak bere
esku dituela eta, beraz, ez dagoela mugarik edo
inolako konpromisorik beste argitaletxeekin la-
na ustiatzeko eskubideak esklusiban Ikasmina
Argitaletxea, S.L.-ri uzteko. (Grupo SMko argi-
taletxea da Ikasmina eta euskarazko liburuak
argitaratzen ditu). Aurrerantzean, Ikasmina esan-
go diogu.

• Egileak Baporea Sariko oinarri guzti-guztiak
onartzen dituela.

C) Data eta jatorrizko sinadura.

3. EPEA:
Originalak jasotzeko epea 2012ko apirilaren 15ean
amaituko da. Sariketan parte hartzeko, egileek oina-
rri hauek guztiak onartu behar dituzte, eta, behin la-
na aurkeztu ondoren, ezin izango dute erretiratu.
Halaber, ez dute aurrez edo aldi berean konpromi-
sorik izan behar beste argitaletxeekin Sarira aurkez-
tutako lana argitara emateko.

4. EPAIMHAIA ETA EPAIA:
SM Fundazioak izendatuko du epaimahaia.
Literaturan, pedagogian eta hezkuntzan espezializa-
tutako zenbait pertsona eta erakunde antolatzailea-
ren ordezkari batzuk izango dira epaimahai horreta-
ko kide. Epaimahaiaren osaera ez da jendaurrean
azalduko, saria emango den egunera arte.
Epaimahaiaren epaia apelaezina izango da.

Epaimahaiak eskubidea izango du bere eskumene-
ko edozein alorretan ebazteko, baldin eta oinarri haue-
tan zehatz ezarri ez bada..

5. SARIA:
Sari bakarra eta banaezina emango da, 6.000 eu-
rokoa. Saritutako lana, gainera, argitaratu egingo
du Ikasminak, eta, halaber, lan hori mundu osoan
banatzeko eta merkaturatzeko eskubide izango du.

Sariaren zenbatekoa konturako aurrerapen-kont-
zeptuan ordainduko da lana ustiatzeagatik lortuta-
ko diru-sarreretan egileari dagokion parte-hartzea
aintzat hartuta (royaltiak). Saritutako egileak
Ikasminarekin izenpetu beharko duen argitaratze-
kontratuan zehaztuko dira baldintza horiek. Oinarri
hauetan eta Jabetza Intelektualeko Legean ezarri-
takoaren arabera eta oinarri hauek interpretatzeko
eta gauzatzeko ezar daitezkeen gainerako arau eta
xedapenen arabera izenpetuko da kontratu hori.

Saria onartzearekin, irabazleak berariaz baimendu-
ko du SM Fundazioa (argitaletxea barne dela), Sariari
loturiko sustapenean eta publizitatean bere izena eta
irudia erabiltzeko.

6. USTIATZE-ESKUBIDEAK:
Nobela irabazlearen egileak Ikasminaren esku utzi-
ko du nobela ustiatzeko eskubide esklusiboa, indarre-
ko legeek ezarritako gehienezko epean eta mundu
osoarentzat. Hor sartzen dira, nolabait zerrendatze-
arren baina ez izaera mugatzailearekin, lana edozein
euskarritan erreproduzitzeko eskubidea, edozein bi-
de erabiliz banatzeko eta merkaturatzekoa, beste hiz-
kuntzetara itzultzeko edo esportazio-merkatuetara
bideratzeko lana moldatzeko eskubidea, baita hari
bidez edo haririk gabe publikoaren eskura jarri dela
publikoki komunikatzeko eskubidea ere.

7. LEHENTASUNEZKO ESKUBIDEAK:
SM Fundazioak lehentasunezko eskubidea izango du,
bere kabuz edo Ikasminaren bidez, sarira aurkeztu-
tako beste nobelak argitaratzeko, saria irabazi ez iza-
nagatik ere intereseko jotzen baditu; horretarako, da-
gokion egilearekin kontratua izenpetuko du aurrez,
Baporea bildumarako ohikoak diren baldintzetan. 



Horren harira, egileak modu sinesgarrian jakinaraziko
dio SM Fundazioari beste argitaletxe batek lana ustiat-
zeko (aurreko puntuan zehaztutako moduan) interesa
izan eta eskaintzaren bat egingo balio, zer datu, baldint-
za objektibo eta subjektibo zehazten diren eskaintza
horretan. SM Fundazioak hirurogei eguneko epea izan-
go du egileari jakinarazteko beste argitaletxeak eskai-
nitako baldintza beretan eskuratu nahi dituen ala ez
lan horren eskubideak. SM Fundazioak lan hori argita-
ratzeko interesik izango ez balu, egileak askatasun
osoa izango du beste argitaletxearekin kontratua izen-
petzeko aurrez jakinarazitako baldintzetan.

8. ORIGINALAK ITZULTZEA:
Behin epaia jakinarazi ondoren, saritu gabeko origi-
nalak eta haien kopiak suntsitu egingo dira eta horren
harira ezingo da inolako erreklamaziorik egin. SM
Fundazioak ez du ardurarik izango originalekin ger-
ta daitezkeen galera eta hondatzeetan, ez eta
Sariketara aurkeztutako lanen bidalketan eragina izan
dezaketen atzerapen edo bestelako arazoetan ere,
baldin eta atzerapen horiek posta-zerbitzuen edo hi-
rugarrenen ardura izan badira. Nolanahi ere, bidal-
ketaren zigilu-markak egiaztatzen badu bidalketa ori-
ginalak jasotzeko epearen barruan egin dela, SM
Fundazioak onartu egingo ditu original horiek, betie-
re Sariketaren garapen normala aldatuko ez duen
arrazoizko epe batean jasotzen badira.

9. NORBERAREN DATUEN BABESA:
Norberaren Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoari
jarraiki, jakinarazi nahi dizugu Baporea Haur Literatura
Sariketako parte-hartzaileen datuak fitxategi automati-
zatu batean jar daitezkeela. SM FUNDAZIOA arduratzen
da fitxategi horretaz, eta datuei tratamendua ematea
baimentzen du Sariketa kudeatzeko eta informazioa,
sustapena eta estatistikak emateko denean. Datu ho-
riek ikusi, zuzendu, ezeztatu eta haien aurka egiteko es-
kubideak erabil ditzakezu helbide honetara gutuna eta
NANaren fotokopia bidaliz: GRUPO SM, C/ Impresores
2, Urb. Prado del Espino. 28660 Boadilla del Monte,
Madrid. Zuk ematen dizkiguzun datuak gure Taldeko en-
presei (URL honetan daude: http://www.grupo-sm.com)
utzi diezazkiokegu helburu komertzialetarako erabil dit-
zaten, bitarteko elektronikoetako publizitatea barne; ho-
ri egiterik ez baduzu nahi, arren, esan iezaguzu.

Madril, 2011ko otsaila.


