
 

 

STATUT FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE 

„Memento Vitae“ 

pro rok 2016 

 

 Čl. I - Základní ustanovení 

1. Soutěž "Memento Vitae" (dále jen soutěž) je fotografická soutěž určená žákům 

základních a středních škol a zároveň seniorům. Jejím cílem je vzbudit zájem nejen 

nejmladší generace o historii památných míst souvisejících s nacistickou represí  

na území České a Slovenské republiky a naučit se vnímat současnost jako výsledek 
minulosti. Spojení se seniory je zcela záměrné. Jedná se o výměnu zkušeností nejen  
ve fotografické tvorbě.  

2. Projektu se mohou zúčastnit základní, střední školy a fotografické kroužky, senioři  
a seniorské kluby na území České republiky a Slovenské republiky. 

 Čl. II - Organizace projektu 

1. Soutěž vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR ve spolupráci  

s NKP - Pietní území Ležáky, organizačním útvarem Památníku Lidice a s Krajskou radou 

Svazu důchodců ČR Středočeského kraje, která se zavazuje spoluprací formou 

propagace a zaslání dvaceti fotografických příspěvků do soutěže „Memento Vitae“. 

2. Vyhlášení soutěže probíhá zveřejněním výzvy k účasti v soutěži. 

3. Do projektu je zařazen každý žák ve věku od 9 - 19 let a každý senior, který odešle na 

adresu soutěže alespoň jednu fotografii zachycující současný stav či pocit z památného 

místa (Ležáky, Lidice, Lety, Ploština, Javoříčko, Prlov aj.), které je spojeno  

s nacistickou represí na území České nebo Slovenské republiky.  

4. Fotografie jsou přijímány od data vyhlášení soutěže do uzávěrky soutěže,  

tzn. nejpozději do 30. dubna 2017.  

5. O datu a místě konání vyhlášení vítězů příslušného ročníku soutěže s vernisáží budou 

ocenění předem informováni sekretariátem soutěže. Na této akci se setkají tvůrci 

příspěvků a vymění si zkušenosti.  
6. Výstava fotografií bude také v Památníku Lidice.  

 Čl. III - Předmět projektu 

1. Žáci a senioři prostřednictvím výtvarné nebo dokumentární formy fotografie reflektují 
památná místa poznamenaná nacistickou represí. Vytvořit mohou srovnávací studii 

dobové fotografie se současným stavem místa nebo zachytit z  daného místa vlastní 

emoční pocit.  
2. Maximální počet prací přijímaných od jednoho účastníka je 10 fotografií.  

3. Jednotlivé fotografie nebo soubor maximálně 10 fotografií (barevné i černobílé) zasílejte 

v obvyklém formátu (jpeg, tiff apod.) a jejich náhledy ve formátu jpeg  

ve velikosti 640 x 480 px (a odvozených rozměrech).  
4. Fotografie musí být na zadní straně označeny: názvem fotografie, datem a místem 

vzniku fotografie, jménem a adresou autora, věkem autora, elektronickým, popř. 

telefonickým kontaktem. Oceněné fotografie zůstávají v majetku pořadatele soutěže pro 
další využití. 



 

 

Čl. IV - Orgány projektu 

1. Orgány projektu jsou:  
a) vyhlašovatel 

b) sekretariát soutěže  
c) odborná porota 

 

2. Vyhlašovatelem projektu je organizace uvedená v  čl. II, bodu 1. Ve své činnosti se řídí 
tímto statutem. Koordinuje a kontroluje činnost sekretariátu a sestavuje odbornou 

porotu. Zajišťuje prezentaci nejlepších prací soutěže.  
3. Sekretariátem projektu je pracoviště Památníku Lidice se sídlem v  Lidicích, PSČ 273 54, 

tel.: 312 253 702, e-mail: lidice@lidice-memorial.cz, fax: 312 253 063. Sekretariát 

přijímá soutěžní práce, eviduje je, kontroluje jejich formální správnost a úplnost, práce, 
které nemají stanovené náležitosti, ze soutěže vyřazuje, informuje účastníky  

o výsledcích soutěže.  
4. Odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatele, pamětníků a profesionálních 

fotografů vyhodnocuje příspěvky a vyhlašuje nejlepší soutěžní práce.  

 

Čl. V - Ocenění účastníků projektu 

 

1. Každoročně vyhodnocuje vyhlašovatel ve spolupráci s odbornou porotou nejlepší práce 
soutěže, jejichž autoři získají věcné ceny od vyhlašovatele soutěže a sponzorů daného 

ročníku soutěže.  

 

Čl. VI - Závěrečná ustanovení 

1. Změny statutu lze provádět nejdříve po uplynutí jednoho roku od vyhlášení statutu 

stávajícího.  

2. Tento statut nabývá platnosti dnem podpisu vyhlašovatele.  

 

V Lidicích dne 31. 8. 2016 

 

 

 

JUDr. Milouš Červencl      

ředitel Památníku Lidice 


