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PŘIHLÁŠKA
do 11. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy na téma „Kořeny”

PODMÍNKY SOUTĚŽE SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

11. ročník literární soutěže „Skrytá paměť Moravy“ (2016/2017) na téma „Kořeny”

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Telefonní číslo soutěžícího (případně zákonného zástupce):

E-mail:

Adresa školy:

Název soutěžní práce:

Kategorie:

V souladu se Statutem literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy vyhlašuje 
Rada Jihomoravského kraje (dále jen „vyhlašovatel“) podmínky
XI. ročníku literární soutěže na rok 2016/2017.

Organizátory soutěže jsou Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka 
Památník písemnictví na Moravě, se sídlem v Rajhradě, a Masarykovo muzeum v 
Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Obecně inspirativní téma, dobře uchopitelné například pro vyprávění o rodovém 
ukotvení nebo pro zaznamenání významné rodinné události či historie. Text může být 
ohlédnutím zpět, může pojednávat o hledání jistot a pevných bodů, pramenů, 
východisek a zdrojů moudrosti, případně může být také pokusem o ozřejmění 
smysluplnosti folklórních tradic.

Každý autor může soutěž obeslat pouze jedním, a to dosud nepublikovaným textem v 
českém jazyce. Rukopisy se nevracejí.

TÉMA SOUTĚŽE: „KOŘENY”

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Soutěže se mohou zúčastnit mladí lidé, kteří ke dni uzávěrky přihlášek dosáhli 
minimálně věku 12 let a maximálně 19 let.

Účastníkem soutěže se autor stává odesláním podepsané přihlášky (u soutěžících 
mladších 18 let je nutný i podpis zákonného zástupce) a soutěžního prozaického 
textu v elektronické podobě a v pěti vytištěných exemplářích nejpozději do 31. 
března 2017 na adresu:
Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad 
e-mail: pamet@muzeumbrnenska.cz

Odesláním podepsané přihlášky do soutěže autor uděluje souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně uděluje souhlas se 
zveřejněním soutěžního textu v dokumentech vyhlašovatele a organizátorů soutěže v 
souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

Soutěž je podle věku soutěžících rozdělena do dvou kategorií:
I. kategorie: texty autorů ve věku od 12 do 15 let (k 31. 3. 2017)
II. kategorie: texty autorů ve věku od 16 do 19 let (k 31. 3. 2017)

I. kategorie: 1. cena 3000 Kč
  2. cena 2000 Kč
  3. cena 1000 Kč

II. kategorie 1. cena 6000 Kč
  2. cena 5000 Kč
  3. cena 4000 Kč

HODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Soutěžní příspěvky jsou hodnoceny pětičlennou odbornou porotou, jmenovanou 
vyhlašovatelem společně s vyhlášením XI. ročníku soutěže. Příspěvky jsou hodnoceny 
anonymně. 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. V každé kategorii lze ocenit soutěžní příspěvky první, druhou a třetí 
cenou. Porota předkládá protokol s návrhem ocenění a jeho písemným zdůvodněním i 
návrh programu závěrečného veřejného autorského čtení, a to organizátorům soutěže 
v Památníku písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, p. o. Porota může 
navrhnout udělení čestného uznání, v každé kategorii v maximálním počtu dvou 
uznání. Návrh ocenění a udělení finančních darů jsou poté předloženy vyhlašovateli ke 
schválení. Proti rozhodnutí vyhlašovatele se nelze odvolat.

ROZSAH SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ:

I. kategorie: 1–3 normostrany prozaického textu (1 800–cca 5 400 znaků)
II. kategorie: 4–10 normostran prozaického textu (7 200–cca 18 000 znaků)

ŽÁNR SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ:

I. kategorie: libovolný prozaický text
II. kategorie: povídka

Statut soutěže je umístěn na webových stránkách vyhlašovatele a organizátorů soutěže: 
www.kr-jihomoravsky.cz, www.masaryk.info a www.muzeumbrnenska.cz

S umístěním na prvních třech místech jsou spojeny peněžité odměny ve výši:

ÚČAST V SOUTĚŽI:


