SOUTĚŽ PRO MLADÉ UMĚLCE
Dne 3. června 2013 byl
vyhlášen další ročník
Soutěže pro mladé umělce do 35 let pro rok 2013.
Uzávěrka podání přihlášek je 16. září 2013.

SOUTĚŽ SE VYHLAŠUJE VE ČTYŘECH OBORECH
(KATEGORIÍCH):
a. Literárně-dramatické umění (např. povídka, fejeton,
scénka či výstup, monolog atp.), v minimální rozsahu 5
strojopisných stránek a maximálním rozsahu 15 strojopisných stránek (řádkování 1,5) v českém jazyce;
b. Výtvarné a užité umění (např. skulptura, obraz, designový objekt), 1 objekt, maximální velikost díla je 1m x 1m
x 1m;
c. Fotografie a obrazový záznam - fotografie (černobílá,
barevná), minimálně 5 fotografií, max. 10 fotografií,
o rozměru A4, na fotopapíře, přiložení CD s portfoliem 10
fotografií; obrazový záznam v rozsahu 3–5 minut;
d. Hudba (píseň, hudební opus atp .), nutné na CD (klavírní
záznam nebo klavírní výtah skladby) s textem či bez, v délce minimálně 5 minut, maximálně 10 minut (i v případě
cyklu), případný text v českém jazyce.
NÁMĚT PŘIHLÁŠENÉHO DÍLA MUSÍ BÝT:
• literárně dramatické umění, užité umění, fotografie
a obrazový záznam, hudba – forma a obsah jsou
provázány s historií či současností Prahy 1;
• výtvarné umění– schody nebo zahrady Prahy 1.
A. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE
1. Účastník soutěže musí být občan Prahy 1, nebo osoba
tvořící či studující na Praze 1. V případě neplnoletého žadatele musí být občanem Prahy 1 jeden z jeho zákonných
zástupců.
2. Účastníkem soutěže může být pouze jedna fyzická
osoba, nikoli seskupení či sdružení osob.
3. Účastník soutěže nesmí být v roce, kdy se do soutěže
hlásí, mladší 15-ti a starší 35-ti let. Účastník soutěže může
být v době realizace díla žákem či studentem jakékoliv
školy na Praze 1.
4. Účastník soutěže nesmí být osoba, vůči které má MČ
Praha 1 jakékoliv finanční pohledávky.
5. Účastník soutěže se může přihlásit do více kategorií,
avšak v každé kategorii pouze s jedním dílem.
6. Vítězové, kteří byli v minulých letech oceněni v příslušné
kategorii prvním místem, se již nemohou přihlásit do
stejné kategorie.
B. PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE MUSÍ OBSAHOVAT:
1. formulář „Přihláška Soutěž pro mladé umělce“ platná
pro daný rok.
2. profesní či osobní životopis v českém jazyce
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Soutěž pro mladé umělce si klade za cíl
podpořit uměleckou činnost na území
Městské části Praha 1 a současně prezentovat a popularizovat Městskou
část Praha 1 mezi mladými umělci, jejich
čtenáři či posluchači, a návštěvníky. Má
také podpořit vznik uměleckých děl, která
budou součástí uměleckého života Prahy 1.
Soutěž vyhlašuje Rada Městské části
Praha 1 ve spolupráci s Nadací Pražské
děti jednou za rok. Vyhlášení soutěže a její
podmínky budou zveřejněny na webových stránkách Městské části Praha 1
www.praha1.cz a v Měsíčníku Praha 1.
3. Povinné přílohy:
• dílo samotné - podmínka je platná pro všechny kategorie
• portfolio tj. 10 barevných fotografií ostatních děl od
autora (podmínka je platná pro kategorii výtvarného
a užitého umění)
• CD, DVD s portfoliem tj. 10 barevných fotografií ostatních
děl od autora (podmínka je platná pro kategorii výtvarného a užitého umění a u kategorie fotografie)
• u kategorie Hudba je NUTNÝ zvukový záznam nebo
klavírní výtah skladby
• u kategorie Fotografie je povinné dodat fotografie na
fotopapíře
4. Přihláška do soutěže se odevzdává pouze v jednom, tj.
originálním vyhotovení.
C. PŘEDKLÁDÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE:
1. Formulář „Přihláška“ je k dispozici:
• v Informačním středisku Úřadu městské části Praha 1,
Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
• v kanceláři odd. kultury, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
• na internetových stránkách www.praha1.cz
2. Přihlášky do soutěže, tj. formulář „Přihláška“, a povinné
přílohy jsou přijímány pouze osobně do data uzávěrky
soutěže v kanceláři odd. kultury, Vodičkova 18, Praha 1,
115 68, Praha 1, a to pouze v úředních dnech (po a st 9-12
a 13-18 hod). O přijetí přihlášky bude vyhotoveno potvrzení na formuláři „Přihláška“ – kopii přihlášky obdrží účastník
soutěže. Přihláška do soutěže nebude přijata v případě
nesplnění formálních náležitostí specifikovaných v bodě B
„Přihláška do soutěže musí obsahovat“.
3. Přihlášku v případě neplnoleté osoby může podepsat
žadatel nebo jeden z jeho zákonných zástupců. Přihlášku
do soutěže podepisuje za MČ Praha 1 vedoucí oddělení
kultury ÚMČ Praha 1.
D. HODNOCENÍ PŘIHLÁŠENÝCH DĚL DO SOUTĚŽE:
Díla přihlášená do soutěže hodnotí odborná porota,
kterou na návrh Komise kultury RMČ Praha 1 jmenuje
Rada MČ Praha 1, včetně předsedy odborné poroty.
Porota je sedmičlenná a jsou v ní zastoupeny význačné
osobnosti všech čtyř soutěžních oborů, resp. výjimečné osobnosti kulturního života Prahy 1 a zástupce
Nadace Pražské děti.

Nově bude od roku 2013 udělována čestná cena tzv. „Cena
odborné poroty“ – čestné uznání bez nadačního příspěvku – pouze formou diplomu.
E. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:
1. Odborná porota se sejde nejdéle do 8 týdnů po uzávěrce přihlášek a posoudí přihlášená díla.
2. Ze zasedání odborné poroty bude vyhotoven zápis.
3. Odborná porota vyhlásí vítězné dílo a díla, která se
umístí na druhém a třetím místě. Výsledky budou zveřejněny na www.praha1.cz a v měsíčníku „Praha 1“.
4. Městská část Praha 1 uspořádá ve spolupráci s Nadací
Pražské děti slavnostní setkání, na kterém předseda poroty
oznámí oficiální výsledky.
5. Autor vítězného díla za každou vyhlašovanou kategorii
získá nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč, autor na druhém místě získá nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč a autor na třetím místě získá nadační příspěvek ve výši 20 000
Kč. Autoři oceněných děl poskytují Městské části Praha 1
právo bezplatně využít oceněná díla. Městská část Praha 1
rozhodne o jejich dalším využití (např. uvedení díla v rámci
autorského čtení, vystavení objektu v prostorách Městské
části Praha 1 atp.) v souladu s příslušnými ustanoveními
autorského zákona č. 121/2000 Sb.
6. Úspěšní účastníci soutěže budou vyzváni odd. kultury
ÚMČ P1 k účasti na slavnostním setkání, na kterém
předseda odborné poroty ve spolupráci s Nadací Pražské
děti oznámí výsledky soutěže v jednotlivých oborech
(kategoriích). Na základě výsledků soutěže budou s jednotlivými úspěšnými uchazeči uzavřeny Smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku. V případě, že mezi oceněnými bude
neplnoletý účastník soutěže, Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku bude uzavřena s jedním z jeho zákonných
zástupců.
7. U neúspěšných účastníků soutěže budou na vyzvání
díla vrácena autorům, případně bude dohodnuta možnost
vystavení jejich děl pro potřeby ÚMČ P1.
8. Oznámení odborné poroty o výsledcích soutěže je
konečné.
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