
Pravidla Soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka 

 

1. Živá paměť, o.p.s., Na Poříčí 12, Praha 1, IČ: 27 10 53 00, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných 

společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 307, (dále jen „Pořadatel“) pořádá v období         od 

3. listopadu 2020 do 31. května 2021 uměleckou Soutěž Emílie Machálkové a Karla Holomka (dále 

jen Soutěž) s tématem „Připomínka romského holokaustu“.  

2. Tématem Soutěže je umělecké hudební, taneční či výtvarné ztvárnění připomínky bezpráví 

spáchaného z rasových důvodů na obyvatelích českých a slovenských zemí romského původu během 

2. světové války; připomenuty mohou být např. romské oběti nacismu či místa bezpráví. Cílem 

Soutěže je zvýšit povědomí vysokoškolských studentů a absolventů o romském holokaustu, 

zprostředkovat jim znalosti a osobní setkání s pamětníky a zapojit je do společenského diskurzu na toto 

téma. Partnerem projektu je Muzeum romské kultury. 

3. Výhry pro soutěžící   

V rámci Soutěže jsou vyhlášeny dvě kategorie 1) kategorie hudební (skladby a interpretační umění) a 

2) kategorie výtvarná. Hlavní cenou je peněžitá odměna ve výši 10 000 Kč pro jednoho výherce v každé 

kategorii a 5 000 Kč pro jednoho výherce v každé kategorii, který se umístí na 2. místě.  

3. Účastníci Soutěže jsou studenti a absolventi vysokých škol uměleckého směru v ČR. Účastníkem 

Soutěže je každý jednotlivec, který se zapojí na VŠ do této Soutěže v rámci výuky či mimoškolní činnosti 

a přihlásí se do 27. 1. 2021 u vybraného pedagoga, s kterým byla navázána užší spolupráce na dané 

škole (např. AVU, HAMU, JAMU), nebo přímo na adrese jakschova@zivapamet.cz.  

4. Podmínky Soutěže:  

V Soutěži mohou být v kategorii výtvarné použity libovolné techniky a přístupy, velikost formátu 

výtvarného díla není omezena. Pořadatel Soutěže upozorňuje, že nehradí náklady na materiál. 

Příspěvky v kategorii výtvarné si do 12. 4. 2021 Pořadatel převezme osobně nebo pořídí jejich 

audiovizuální záznam.  

V kategorii hudební s tématem vytvoření a interpretace skladby pro památníky romského 

holokaustu na území České republiky budou partitury, či celistvé realizační projekty děl odevzdány 

do 12. 4. 2021 na emailu jakschova@zivapamet.cz nebo u pedagogů na fakultách, které se zúčastní 

Soutěže. Ke skladbám je nutno dodat i projekt interpretačního zajištění a technické realizace. 

Doporučujeme poskytnout demoverzi příspěvku. 

V rámci Soutěže uspořádáme pro účinkující setkání s pamětníky romského holokaustu 1. či 2. generace 

a návštěvy míst bezpráví. 

Pořadatel může ze Soutěže vyřadit příspěvky a) které jsou v rozporu těmito pravidly Soutěže, s dobrými 

mravy nebo právními předpisy, b) jejichž zveřejnění by mohlo poškodit pořadatele či jeho partnery.  

5. Určení výherců  

Soutěžní příspěvky odevzdané do 12. 4. 2021 do Soutěže posoudí do 30. 4. 2021 odborná komise 

složená pokaždé ze dvou odborníků pro danou kategorii. Předsedkyní odborné komise je ředitelka 

Muzea romské kultury paní Jana Horváthová.   
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6. Vyhlášení vítězů  

Výherci budou zveřejněni na webových stránkách a obeznámeni elektronickou poštou (e-mailem) a 

telefonicky nejdéle do pěti dnů od určení výherců odbornou komisí. Finanční odměna v hotovosti jim 

bude slavnostně předána na slavnostní vernisáži, kterou v květnu 2021 uspořádá Živá paměť, o.p.s. 

v Praze za účasti pamětníků a hostů; přesné datum a místo slavnostní vernisáže bude veřejně 

oznámeno do 30. 4. 2021.  

8. Prohlášení soutěžících  

 Do Soutěže současně poskytuje účastník Pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a 

školy v souvislosti s prezentací výsledků Soutěže v médiích a materiálech Pořadatele do odvolání 

souhlasu. Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních 

údajů společnosti Živá paměť o.p.s. Pořadatel shromažďuje osobní údaje v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s ostatními právními předpisy České republiky 

upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Soutěžící bere na vědomí, že má 

práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj 

souhlas může kdykoliv písemně odvolat, že má právo na opravu údajů a jejich likvidaci. Soutěžící svou 

účastí v Soutěži vyjadřují souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zavazují se je dodržovat. Soutěžící 

prohlašuje, že je autorem přihlášeného díla, dílo je původní a vytvořené pro tento účel a nebudou 

poškozena práva třetích osob. Soutěžící účastí v Soutěži uzavírá se společností Živá paměť, licenční 

smlouvu v souladu s autorským zákonem a poskytuje společnosti Živá paměť jako nabyvateli 

nevýhradní oprávnění příspěvky zaslané do Soutěže užít ke všem způsobům užití podle § 12 zákona č. 

121/2000 Sb. (dále jen „licence“). Licence se poskytuje bezúplatně. Licence se poskytuje jako 

neomezená, a to jak územně, časově, tak i množstevně. Nabyvatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato 

licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zaslání příspěvku do Soutěže.  

9. Závěrečná ustanovení  

Výhra v Soutěži nebude předána v případě, kdy Pořadatel zjistí porušení pravidel Soutěže soutěžícím. 

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněném případě Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo 

zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech 

otázkách týkajících se této Soutěže. Výhru nelze převést na jinou osobu a na výhry ze Soutěže 

neexistuje právní nárok.  

10. Dostupnost pravidel Soutěže  

Informace o Soutěži, včetně těchto pravidel, najdete na internetových stránkách www.zivapamet.cz. 

Tato pravidla jsou platná a účinná od 3. listopadu 2020. 

Na příspěvky se těší tým projektu Dobrý den! Lačho ďives! Přímá pomoc romským přeživším obětem 

nacismu a připomínka romské genocidy během 2. světové války. 

 


