STATUT CENY
EVALDA SCHORMA

I. Preambule
1. Občanské sdružení DILIA, divadelní a literární agentura, Praha 9, Krátkého 1, IČO.:
65401875, zastoupené ředitelem JUDr. Jiřím Srstkou, (dále jen DILIA) ve spolupráci a za
spoluúčasti Divadelní fakulty JAMU Brno, DAMU Praha, FF MU Brno, FF UK Praha, FF UP
Olomouc vyhlašuje Cenu Evalda Schorma, jako ocenění za původní hru, dramatizaci či
překlad studentů uměleckých škol a filozofických fakult. Smyslem cen je podpořit další
tvorbu nadaných studentů.
II. Podmínky k udělení Ceny
1. O Cenu E. Schorma se mohou ucházet autoři (kolektiv autorů) prostřednictvím nominace.
2. Nominovány mohou být díla, splňující tyto podmínky:
-

původní hra
překlad hry (dosud do češtiny nepřeložené)
dramatizace

3. Nominace musí obsahovat:
-

název díla
jména všech autorů vč. uvedení kontaktů na autory
název školy, na které autoři studují
text nominovaného díla v elektronické nebo vytištěné podobě
stručné zdůvodnění nominace
jméno, kontakt a podpis osoby, která nominaci zasílá

4. Autor (kolektiv autorů) nominovaných děl musí být v době nominace studentem jedné z
výše uvedených škol.
5. Dílo splňující podmínky tohoto statutu může na cenu nominovat jakákoliv fyzická osoba,
zejména však pedagogové a studenti výše uvedených škol, divadelní odborná veřejnost.
III. Hodnotící komise
1. V hodnotící komisi zasedají zástupci DILIA, členy komise jmenuje ředitel DILIA.
2. Složení komise je veřejné, jednání komise je neveřejné.
3. Členové komise nesmí být v přímém příbuzenském poměru k autorům.
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IV. Zdroje prostředků pro udílení cen
1. Výši prostředků spojenou s udělením ceny Ceny Evalda Schorma rozhoduje ředitel DILIA
vždy do 15. listopadu předchozího roku.
2. DILIA jako zakladatel poskytuje hlavní vklad do rozpočtu grantu ze svých prostředků.
3. Dalšími poskytovateli finančních prostředků se mohou stát jakékoliv právnické či fyzické
osoby, státní instituce a obce.
V. Přidělování cen
1. Hodnotící komise jednou ročně přiděluje Cenu na základě hlasování. Proti rozhodnutí
hodnotící komise není odvolání.
2. Hodnotící komise má ve své kompetenci Cenu v daném roce neudělit, zejména kvůli
absenci hodnotných děl.
3. Hodnotící komisi navrhne řediteli DILIA vždy pouze jedno dílo na udělení Ceny.
4. Udílení Cen je spojeno s finanční odměnou pro autora ve výši, kterou určí ředitel DILIA.
V případě ocenění kolektivu autorů se částka poměrně rozdělí.
5. Laureáti Ceny získají finanční prostředky do 21 dnů od podpisu smlouvy o poskytnutí
odměny.
6. Získá-li Cenu dílo dosud neuvedené a požádá-li inscenační tým o Divadelní grant DILIA
na podporu uvedení tohoto díla, grantová komise DILIA přihlédne při rozdělování
grantových prostředků k faktu, že se jedná o první uvedení oceněného díla.
VI. Časový harmonogram
1. Nominace na Cenu Evalda Schorma musí být doručeny písemnou formou na adresu sídla
DILIA. Termín uzávěrky zasílání nominací bude v předstihu zveřejněn na webových
stránkách DILIA, hodnotící komise nejpozději do 30. dubna navrhne předsedovi Správní
rady a řediteli DILIA laureáta Ceny a ta bude v tomto roce slavnostně udělena.

V Praze dne:

Judr. Jiří Srstka
ředitel DILIA

prof. Vadim Petrov
předseda Správní rady DILIA
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