
Täiendavat teavet konkursi, sealhulgas osalemistingimuste kohta leiab veebisaidilt http://beijing20.unwom-
en.org/en/get-involved/comic-competition. Samale veebisaidile saab üles laadida ka oma joonistused.

SOOLINE VÕRDÕ IGUSLIKKUS:
JOONISTA SEDA!

Koomiksite ja karikatuuride konkurss 

Tööde esitamise tähtaeg on 20. aprill 2015

ÜKS ESIMESE KOHA AUHIND: 1000 EUROT
 ÜKS TEISE KOHA AUHIND: 500 EUROT 

 KOLM KOLMANDA KOHA AUHINDA: IGAÜKS 200 EUROT
Viis finalisti kutsutakse Brüsselisse konkursi auhinnatseremooniale 2015. aasta suvel. Reisi- ja majutuskulud 
kannavad konkursi korraldajad. Finalistide ja poolfinalistide joonistused avaldatakse brošüüris. Samuti või-

dakse kaaluda näituse korraldamist ja täiendavat avaldamist.

Näita oma mõtteid ja tundeid teemal naiste õigused ja naiste mõjuvõimu suurendamine. Vabasta oma loovus, 
et kujutada naiste ja meeste vahelisi suhteid ning positiivseid muutusi, mida soovid näha. Joonista seda!
Konkurss on avatud koomiksikunstnikele, karikaturistidele ja kunstitudengitele vanuses 18–28 aastat, kes on ELi liikmesriikide elanikud.

ESITA OMA TEKSTITA JOONISTUS JA ÜHINE ÜRO SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA NAISTE ÕIGUSTE 
EDENDAMISE AGENTUURIGA NAISTE JA TÜTARLASTE ÕIGUSTE ÜLEMAAILMSE EESTVEDAJANA. 

ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuur koos Euroopa Komisjoni, Belgia arengukoostöö ja ÜRO 
Lääne-Euroopa piirkondliku teabekeskusega korraldab koomiksite ja karikatuuride konkursi soolise võrdõiguslikkuse teemal. 

Konkurss on osa ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuuri kampaaniast „Naiste mõjuvõimu suurendamine – inimkonna mõjuvõimu 
suurendamine. Joonista seda!”, millega tähistatakse 20 aasta möödumist neljandast naiste maailmakonverentsist, mis toimus 1995. aastal Pekingis. Tutvu Pekingi 

konverentsi ja selle tulemustega ning Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammiga veebisaidil http://beijing20.unwomen.org/.

#Beijing20



Kiri osalejatele

ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuur koos Euroopa Komisjoni, Belgia ja ÜRO Lääne-Euroopa 
piirkondliku teabekeskusega korraldab koomiksite ja karikatuuride konkursi soolise võrdõiguslikkuse teemal. Konkurss on osa ÜRO 
soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuuri kampaaniast „Naiste mõjuvõimu suurendamine – inimkonna 
mõjuvõimu suurendamine. Joonista seda!”, millega tähistatakse 20 aasta möödumist neljandast naiste maailmakonverentsist, mis 
toimus 1995. aastal Pekingis. 

Kutsume Sind üles seda joonistama. Näita oma mõtteid ja tundeid teemal naiste õigused ja naiste mõjuvõimu suurendamine. 
Tutvu Pekingi konverentsi ja selle tulemustega ning Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammiga, mis võeti vastu 1995. aastal 
Pekingis. Otsi inspiratsiooni oma joonistustele Pekingi tegevusprogrammi 12 kõige probleemsemast valdkonnast:

- naised ja keskkond;
- naised võimul ja otsustamisprotsessis;
- tütarlaps;
- naised ja majandus; 
- naised ja vaesus; 
- naistevastane vägivald; 
- naiste inimõigused; 
- naiste haridus ja koolitus; 
- naiste olukorra parandamise institutsioonilised mehhanismid; 
- naised ja tervis; 
- naised ja meedia;
- naised ja relvastatud konflikt. 

Täiendavat teavet Pekingi konverentsi 20. aastapäeva kohta leiab veebisaidilt http://beijing20.unwomen.org/.

Joonistuste suhtes kohaldatakse järgmisi reegleid:
- koomiks või karikatuur peab olema tekstita;
- esitada võib ühe karikatuuri või kuni kuuest pildist koosneva seeria, mis mahub A4 leheküljele (210mm x 297mm);
- joonistuse resolutsioon peab olema vähemalt 150 punkti tolli kohta (dpi). 

Konkurss on avatud koomiksikunstnikele, karikaturistidele ja kunstitudengitele vanuses 18–28 aastat, kes on ELi liikmesriikide 
residendid. 

Finalistid valib välja žürii, mis koosneb kutselistest koomiksikunstnikest, soolise võrdõiguslikkuse ja kommunikatsiooni 
ekspertidest.

Auhinnad:
üks esimese koha auhind: 1000 eurot
üks teise koha auhind: 500 eurot 
kolm kolmanda koha auhinda: igaüks 200 eurot

Viis finalisti kutsutakse Brüsselisse konkursi auhinnatseremooniale 2015. aasta suvel. Reisi- ja majutuskulud kannavad konkursi 
korraldajad. Finalistide ja poolfinalistide joonistused avaldatakse brošüüris. Samuti võidakse kaaluda näituse korraldamist ja 
täiendavat avaldamist.

Tööde esitamise tähtaeg on 20. aprill 2015.



Tingimused

Kõnealusel konkursil osalemiseks tuleb nõustuda järgmiste tingimustega.

ARTIKKEL 1: Konkursi eesmärk
1.1 Konkursi korraldab ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuur koos oma partnerite – Euroopa 
Komisjoni, Belgia arengukoostöö ja ÜRO Lääne-Euroopa piirkondliku teabekeskusega (edaspidi „korraldajad”). Konkurss on 
osa ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuuri kampaaniast „Naiste mõjuvõimu suurendamine 
– inimkonna mõjuvõimu suurendamine. Joonista seda!”, millega tähistatakse 20 aasta möödumist neljandast naiste 
maailmakonverentsist, mis toimus 1995. aastal Hiina pealinnas Pekingis. Konkursiga edendatakse teadmisi Pekingi konverentsi 
20. aastapäeva kohta. Konkreetsemalt kutsutakse konkursiga noori üles tutvuma Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammiga. 
Tegevusprogramm hõlmab 12 kõige probleemsemat valdkonda, millele konkurss keskendub: 
1) naised ja keskkond, 2) naised võimul ja otsustamisprotsessis, 3) tütarlaps, 4) naised ja majandus, 5) naised ja vaesus, 6) 
naistevastane vägivald, 7) naiste inimõigused, 8) naiste haridus ja koolitus, 9) naiste olukorra parandamise institutsioonilised 
mehhanismid, 10) naised ja tervis, 11) naised ja meedia, 12) naised ja relvastatud konflikt.
1.2 Kõik konkursil osalevad tööd peavad olema Pekingi konverentsi 20. aastapäeva ja/või eespool osutatud 12 teemal. Nendest 
nõuetest kõrvalekalduvad konkursitööd diskvalifitseeritakse. Joonisel käsitletav probleemne valdkond peab olema märgitud 
osalemisvormis. 

ARTIKKEL 2: Konkursil osalemise tingimused
2.1 Konkursil osalemiseks tuleb joonistus üles laadida asjaomasele veebisaidile http://beijing20.unwomen.org/en/get-
involved/comic-competition. Konkursil lubatakse osaleda ainult nendel töödel, mis on üles laaditud asjaomasele veebisaidile. 
Osalemine on tasuta.
2.2 Osaleda võib kuni kolme joonistusega. Kõik joonistused tuleb üles laadida samal ajal. Joonistusi saab üles laadida ainult korra.
2.3 Joonistused tuleb üles laadida 2015. aasta 20. aprilli keskööks (CET). Hiljem üles laaditud joonistusi ei aktsepteerita. Kuna 
viimasel hetkel esitatavate joonistuste arv on prognooside kohaselt suur, soovitame joonistuse(d) üles laadida aegsasti enne 
tähtaja lõppu.
2.4 Koos joonistus(t)ega tuleb esitada täidetud osalemisvorm, milles on märgitud osaleja nimi, sünnikuupäev, aadress, 
kodakondsus ja elukohariik.
2.5 Vähemalt viiest liikmest koosnev žürii valib välja 5 finalisti ja 12–15 poolfinalisti. Žürii otsused on lõplikud ja siduvad. 
2.6 Kõiki finaliste ja poolfinaliste teavitatakse pärast otsuse tegemist e-kirjaga. Kui saad ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste 
õiguste edendamise agentuurilt e-kirja, tuleb sellele vastata, et saada kätte auhind. Kui ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste 
õiguste edendamise agentuur ei saa vastust seitsme päeva jooksul pärast teavitamist, on agentuuril õigus määrata auhind teisele 
osalejale.
2.7 Finalistide nimed avalikustatakse 2015. aasta suvel Brüsselis toimuval auhinnatseremoonial. Auhinnad on järgmised:
- üks esimese koha auhind 1000 eurot;
- üks teise koha auhind 500 eurot;
- kolm kolmanda koha auhinda, igaüks 200 eurot.
Viis finalisti kutsutakse Brüsselisse auhinnatseremooniale 2015. aasta suvel. ELi piires reisimise kulud ja majutuskulud kannavad 
korraldajad. Muudest riikidest kui ELi liikmesriigid reisimise kulusid ei hüvitata. 
Auhindu ega auhinnatseremoonia kutseid ei saa edasi anda ega rahaks vahetada.
Finalistide ja poolfinalistide joonistused avaldatakse brošüüris. Samuti võidakse kaaluda näituse korraldamist ja täiendavat 
avaldamist.
2.8 Korraldajatel on õigus konkurss tühistada, peatada, edasi lükata või seda muuta, kui ilmnevad ettenägematud asjaolud, mille 
üle neil puudub kontroll. ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuuril on õigus konkursitingimusi igal 
ajal muuta, välja jätta või lisada.
2.9 Korraldajad ning nende ametnikud ja esindajad ei vastuta mis tahes nõuete, kahjunõuete, kahjude ega kohustuste eest, mis 
tekivad seoses Teie osalemisega sellel konkursil või Teile omistatud auhindade vastuvõtmise või kasutamisega.



ARTIKKEL 3: Osalejate ja joonistuste kõlblikkus

3.1 Osalejate kõlblikkus
3.1.1 Osaleja peab 20. aprilli 2015. aasta sisuga olema vanuses 18–28 aastat. Osalemisvormis tuleb esitada osaleja sünnikuupäev.
3.1.2 Osaleja peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi elanik. Osalemisvormis tuleb märkida osaleja elukohariik.
3.1.3 Koos joonistus(t)ega tuleb esitada osaleja ametlik nimi ja õiged kontaktandmed.

3.2 Joonistuse kõlblikkus
3.2.1 Joonistus(ed) ei tohi sisaldada teksti. 
3.2.2 Joonistused peavad mahtuma ühele A4 leheküljele (210mm x 297mm). Lubatud on nii püstformaat kui ka horisontaalfor-
maat. Kui joonistus hõlmab mitut pilti, ei tohiks piltide arv olla üle kuue ja kogu joonistus peab mahtuma ühele A4 leheküljele.
3.2.3 Joonistus(t)e resolutsioon peab olema vähemalt 150 punkti tolli kohta (dpi). Andmemaht on kuni 5MB joonistuse kohta. 
Aktsepteerime jpg-, jpeg-, png- ja pdf-formaate.
3.2.4 Joonistus(ed) ei tohi korraldajate hinnangul:
- seada kahtluse alla ÜRO erapooletust ega sõltumatust;
- kahjustada korraldajaid;
- olla vastuolus korraldajate eesmärkidega;
- halvustada ühtki joonistusel kujutatud isikut;
- kujutada mis tahes alastust, nilbust või olla muul viisil solvav(ad) või sobimat(ud).
Korraldajad ei vastuta järgmise eest: a) mis tahes probleem, kaotsiminek või kahjustumine, mis on tingitud hilinemisest ja/või 
konkursitöö mitte saatmisest või mitte kättesaamisest seoses mis tahes võrgu või kommunikatsioonisüsteemi häire või veaga või 
b) mis tahes viga, häire, kustutamine, defekt, toimingu või ülekande viivitus, veebisaidi tõrge või loata juurdepääs sisestatud tea-
bele.
3.2.5 Esitatud joonistused peavad olema originaalid ja avaldamata. Osalejad peavad kinnitama ja tagama, et nende esitatud joon-
istused on originaalteosed, mis ei ole teistelt kopeeritud ega riku mis tahes muu isiku või üksuse õigusi.
3.2.6 Mittetäielikud või käesolevatele tingimustele mittevastavad konkursitööd diskvalifitseeritakse korraldajate äranägemisel.

ARTIKKEL 4: Autoriõigus 
4.1 Kõik konkursitööd jäävad korraldajate omandisse, nende vastuvõtmist ei kinnitata ja neid ei tagastata. Mis tahes esitatud joon-
istus(t)e autoriõigus jääb osaleja omandisse. Kuid kõnealusel konkursil osalemisega annab osaleja korraldajatele ja nende poolt 
volitatud kolmandatele isikutele tagasivõtmatu loa ja nõusoleku ilma täiendava hüvituse või autorsuseta asjaomaseid joonistu-
si (tervikuna või osadena), sealhulgas osaleja nime ning linna ja riigi nimetust kogu maailmas kasutada, levitada, paljundada või 
muul viisil kasutada. Korraldaja võib seda teha mis tahes praegu kasutataval või tulevikus välja töötataval viisil või meetodil mis 
tahes olemasoleval või tulevikus loodaval andmekandjal joonistuste autoriõiguse kehtivusajal. Samuti lubab osaleja korraldajatel 
seoses esitatud joonistus(t)ega sekkuda (või jätta sekkumata) muul viisil, et vältida osaleja moraalsete õiguste rikkumist. Korralda-
jatel ja/või nende volitatud kolmandatel isikutel on õigus esitatud joonistusi kohandada, muuta ja korrigeerida.

ARTIKKEL 5: Hüvitamine 
5.1 Esitades oma joonistuse(d) konkursile kohustub osaleja kaitsma korraldajaid ja nende ametnikke, esindajaid, töötajaid, konsul-
tante, alltöövõtjaid ja muid esindajaid joonistuste kasutamisega seonduvate kõigi nõuete eest, mis tulenevad mis tahes hagidest, 
menetlustest, nõuetest, kahjudest ja kohustustest, mida mis tahes kolmas osapool korraldajate suhtes algatab. See kohustus 
hõlmab (kuid mitte ainult) kõiki kohtukulusid, advokaaditasusid, kohtuväliste kokkulepete tasusid, kahjuhüvitisi, mis tulenevad 
joonistuste kasutamisest korraldajate poolt või on nende kasutamisega seotud. Käesolevas jaos esitatud kohustused ei aegu 
konkursi lõppemisel.


