
STATUT SOUTĚŽE 
 

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 
 

I. Základní ustanovení 

1. Galerie Výtvarného umění v Havlíčkově Brodě vyhlašuje výtvarné soutěže a následné 

přehlídky daných soutěžních prací pro děti a mládež (jako jednotlivce) ale i pro 

žákovské kolektivy mateřských, základních i středních škol. Hlavním posláním soutěží je 

osvojení zadaného tématu a možnost osobitého a kreativního vyjádření soutěžících. 

Součástí soutěže je i následná prezentace a ocenění nejlepších či vybraných výtvarných 

děl formou výstavy. Rádi bychom touto formou přispěli k rozvoji dětské představivosti 

a kreativnímu vyjádření. 

2. Motivací soutěží je oživení výstavních projektů či připomenutí nejrůznějších výročí 

a významných událostí. 

3. Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže a výstavy je Galerie výtvarného umění 

v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18, Havlíčkův Brod, zřizovatel Kraj Vysočina. 

4. Místem konání výstav soutěžních prací je budova Galerie výtvarného umění 

v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18, Havlíčkův Brod. Výstavy se jako výsledek 

soutěží zahajují podle aktuálního ukončení soutěže, vždy na základě doporučení 

ředitelky galerie. 

5. Téma soutěží galerie vyhlašuje podle aktuálních výstav či u příležitosti nejrůznějších 

výročí a významných událostí. 

6. Vedoucí soutěží je edukátor Tereza Machovcová, email: t.machovcova@galeriehb.cz, 

tel: 739 329 160 

II. Předmět a organizace soutěže 

1. Vyhlášením soutěže je zveřejnění informačního plakátu s tématem soutěže a pokyny 
pro úspěšné přijetí výtvarných prací k soutěži, které je zasíláno organizátorem soutěže 
formou elektronické emailové komunikace či přímo rozesláno poštou. 

Pozvání k účasti v soutěži je rovněž zveřejněno na internetové adrese: 
www.galeriehb.cz 

 

 



Pozvání k účasti obsahuje: 

 hlavní téma a podtémata soutěže  

 podmínky soutěžní části 

 harmonogram výstavy (termín uzávěrky, zasedání poroty, vernisáž…) 

 požadavky na identifikaci výtvarných děl 

 adresu pro odevzdání či zaslání výtvarných prací do soutěže 

 informaci, že zasilatel odesláním výtvarné práce do soutěže, souhlasí s možností 

využití práce pořadatelem pro propagaci soutěže, rozmnožování a rozšiřování 

i další využívání v rámci statutu soutěže 

2. Soutěže jsou určeny pro děti a mládež od 3 do 18 let. 

3. Do soutěže se mohou přihlásit děti z různých předškolních i školních zařízení, 

především pak z mateřských, základních, základních uměleckých škol, škol a zařízení 

pro děti se zdravotním postižením, kroužků, družin, mateřských center, dětských 

domovů a víceletých gymnázií. Soutěže se mohou zúčastnit i jednotlivci. 

4. Podmínkou přijetí do soutěže je doručení prací v řádném termínu na uvedenou 

poštovní adresu vyhlašovatele. Razítko odesílaných prací nesmí být staršího data, než je 

datum uzávěrky soutěže. Práce zaslané po stanovené uzávěrce se do soutěže 

nepřijímají, ani nebudou zařazeny do další soutěže. 

5. Soutěžní práce vyhodnocuje odborná porota, jejíž členy určuje a jmenuje vyhlašovatel. 

6. Do soutěže se přijímají jakákoliv výtvarná vyjádření a pojetí daného tématu. 

7. Do soutěže jsou přijímány výtvarné práce různých výtvarných technik – malba, kresba, 

grafika, fotografie, keramika a kombinovaná technika (výrobky z kovu, keramiky, dřeva, 

skla, textilu a papíru). 

8. Soutěžní práce musí obsahovat všechny uvedené informace a musí být 

identifikovatelné. Pokud práce nesplňují předepsané podmínky, jsou ze soutěže 

vyloučeny. 

9. Na vernisáž výstavy a slavnostní předávání cen jsou pozváni všichni účastníci soutěže. 

10. Po skončení výstavy je možné vyzvednout si výtvarná díla na recepci Galerie 

výtvarného umění v Havlíčkově Brodě nebo je zaslat na náklady příjemce na libovolnou 

adresu. 

 



III. Odborná porota, hodnocení prací 

1. Hodnocení výtvarných prací provádí odborná porota. 

2. Porotu jmenuje a svolává vyhlašovatel, který určí i počet členů poroty. 

3. Členem poroty jmenuje vyhlašovatel porotce z řad odborných pracovníků galerie. 

4. Délka funkčního období člena poroty není ohraničena. Členství v porotě zaniká: 

 odstoupením 

 odvoláním (odvolání člena poroty je v pravomoci vyhlašovatele) 

 úmrtím 

Po zániku členství jmenuje vyhlašovatel nového člena poroty tak, aby průběh soutěže 
nebyl narušen. 

5. Porota má lichý počet členů a před zahájením hodnocení zvolí svého předsedu. Je 

usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí přijímá 

veřejným hlasováním prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy, není-li ani takto rozhodnuto, jsou oceněna obě díla, o kterých se hlasuje. 

6. Poradním hlasem poroty je kurátor výstavy. 

7. Jednání poroty jsou uzavřená. 

8. Porota probíhá ve 2 kolech – přičemž v prvním kole je nutná účast více než poloviny 

jmenovaných členů pro konkrétní ročník. 

9. O jednání poroty a výsledku jejího hlasování se pořídí Zpráva z poroty, kterou podepíše 

předseda poroty a kurátor soutěže. Přítomní členové poroty podepíší prezenční listinu. 

10. Typy ocenění soutěží vyhlašovaných Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě: 

 Čestné uznání - diplom 

 Hlavní ocenění - diplom a hodnotná cena 

 Cena poroty - diplom 

Cena poroty je udělována za výjimečnou kolekci zaslaných prací jedné školy nebo 
zájmové skupiny.  

Počet oceněných prací a udělených Čestných uznání není přesně stanoven. 

IV. Autorská práva a nakládání s oceněnými pracemi 

1. Výtvarné práce se doručením vyhlašovateli považují za dar Galerii výtvarného umění 

v Havlíčkově Brodě. 



2. Odesláním výtvarné práce do soutěže poskytuje účastník vyhlašovateli oprávnění k užití 
díla v rozsahu: 

 rozmnožování v elektronické podobě a sdělování takové rozmnoženiny způsobem, 

že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby 

zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, a to pouze v rámci propagace Galerie 

výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. 

 užití pro propagaci Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zejména na 

plakátech, katalozích a pozvánkách. 

 rozmnožování v hmotné podobě a rozšiřování takových rozmnoženin pro 

dobročinné i prodejní účely (pohledy, plakáty, kalendáře, katalogy i s možností 

jejich prodeje či darování). 

 sdělování veřejnosti, a to provozování díla ze záznamu a jeho přenos, vysílání díla 

televizí a přenos televizního vysílání a provozování televizního vysílání 

3. Vzhledem k omezenému prostoru nejsou práce archivovány.  

V. Propagace soutěže 

1. Propagaci zajišťuje vyhlašovatel. 

2. Hlavní médium pro informace účastníkům jsou webové stránky soutěží 

https://www.galeriehb.cz/cs/doprovodne/soutez. Zde jsou uvedeny základní 

informace o výstavě, statut výstavy, termíny, harmonogram, pozvání k účasti, seznamy 

oceněných prací, fotografie vybraných děl, fotografie z předávání cen atd. 

3. Propagace zahrnuje rozeslání pozvánky k soutěži, plakáty, katalog, pozvánky, webové 

stránky, reklamu v tisku či ve vývěskách. 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Znění tohoto statutu je možné podle potřeby upravovat a doplňovat. Provedení změn 

je v kompetenci ředitelky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. 

2. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 2. 4. 2018. 

V Havlíčkově Brodě dne 2. 4. 2018 
Mgr. Hana Nováková 

ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 
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