STATUT SOUTĚŽE SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY
Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a vědomí mladé generace vyhlašuje
literární soutěž Skrytá paměť Moravy. Cílem soutěže je podpořit tvůrčí potenciál žáků
a studentů a rozvíjet jejich slovesnou tvořivost v úzké spojitosti s prostředím, v němž žijí.
Předmět a periodicita soutěže:
Předmětem soutěže jsou prozaické literární práce na dané téma, jež je oznamováno vždy
s vyhlášením nového ročníku soutěže. Nový ročník soutěže je vyhlašován vždy k 28. říjnu,
slavnostní zakončení ročníku probíhá zpravidla v červnu následujícího roku.
Soutěž je vyhlašována každoročně.
Účastník soutěže:
Účastníkem soutěže se stává autor odpovídající věkem stanoveným podmínkám, který
písemně předloží soutěžní příspěvek v českém jazyce dle podmínek konkrétního ročníku.
Podmínky soutěže
Konkrétní podmínky jednotlivých ročníků jsou vyhlašovány k 28. říjnu a obsahují zejména
a) téma ročníku
b) rozdělení dle věkových kategorií
c) rozsah soutěžních příspěvků
d) odměny spojené s udělenými cenami
e) termín uzávěrky soutěže
Organizace soutěže:
Soutěž organizačně zajišťuje Muzeum Brněnska, příspěvková organizace Jihomoravského
kraje – pobočka Památník písemnictví na Moravě (pořadatelská organizace). Přímým řízením
soutěže je pověřen organizační výbor složený ze zástupců pořadatelské organizace a odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Agendu soutěže zajišťuje
tajemník, zaměstnanec Muzea Brněnska, příspěvkové organizace, pověřený pracovník
Památníku písemnictví na Moravě.
Porota soutěže:
Porotu jmenuje a počet jejích členů, vždy lichý, stanovuje vyhlašovatel na návrh
organizačního výboru s vyhlášením jednotlivých ročníků. V čele poroty stojí předseda volený
při první společné schůzce poroty. Stálým členem poroty je jeden zástupce Památníku
písemnictví na Moravě. Funkci tajemníka poroty zastává tajemník organizačního výboru.
Hodnocení příspěvků:
Soutěžní příspěvky jsou porotě předkládány anonymně. Porota hodnotí zaslané soutěžní
příspěvky a navrhuje vyhlašovateli soutěže jejich ocenění. Každý porotce navrhuje na ocenění
minimálně pět soutěžních příspěvků v každé kategorii, o konečném pořadí rozhoduje získaný
počet hlasů. V případě, že stejný počet hlasů získá několik soutěžních příspěvků, je pořadí
stanoveno po vzájemné diskuzi a dohodě. Předseda poroty může uplatnit právo veta.
V každé kategorii lze ocenit soutěžní příspěvky první, druhou a třetí cenou. Některá cena
může být udělena dvakrát, nelze však ocenit celkem více než tři soutěžní příspěvky v každé
kategorii. Porota předkládá protokol s návrhem ocenění a jeho písemným zdůvodněním i

návrh programu závěrečného veřejného autorského čtení. Porota může navrhnout udělení
čestného uznání.
Ocenění:
1. Vyhlašovatel v každé kategorii uděluje tři ceny, jež jsou podle podmínek konkrétního
ročníku spojeny s finanční a věcnou odměnou.
2. Vyhlašovatel může udělit na návrh poroty čestné uznání vybraným soutěžícím.
3. Vyhlašovatel uděluje pamětní list všem účastníkům soutěže.
4. Oceněné texty a případně další porotou doporučené soutěžní příspěvky se zveřejňují
prostřednictvím pořadatelské organizace, eventuálně i vyhlašovatele a dalších partnerů.
Soutěžící zařazení do hodnocení obdrží od vyhlašovatele prostřednictvím pořádající
organizace Muzea Brněnska v listinné nebo elektronické podobě brožurku s příspěvky
oceněnými v soutěžních kategoriích 1. – 3. cenou.
5. Laureáti soutěže mají právo přednést své soutěžní příspěvky při slavnostním vyhlašování
výsledků.
Závěrečná ustanovení:
1. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné.
2. Získané soutěžní příspěvky zařazené do hodnocení poroty soutěže a další dokumenty se
archivují dle jednotlivých ročníků soutěže ve fondu Památníku písemnictví na Moravě.
3. Tento statut byl v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválen Radou Jihomoravského kraje na její 73.
schůzi dne 08.10. 2018 usnesením č. 5482/18/R73.
4.

Tento statut nahrazuje Statut soutěže Skrytá paměť Moravy schválený Radou
Jihomoravského kraje usnesením č. 9672/11/R130 ze dne 15. 9. 2011.

