Komiksu un karikatūru konkurss

DZIMUMU LIDZTIESIBA:

ATTELO TO!

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 20.
UN Women (ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas iestāde) kopā ar Eiropas Komisiju, Beļģijas Attīstības sadarbību un
UNRIC (ANO Rietumeiropas reģiona informācijas centrs) organizē komiksu un karikatūru konkursu par dzimumu līdztiesību.

IESNIEDZ SAVU ZIMEJUMU, KURA NAV IEKLAUTI VARDI UN PIEVIENOJIES UN WOMEN, LAI AIZSTĀVĒTU SIEVIEŠU UN MEITEŅU TIESĪBAS VISĀ PASAULĒ.

Parādi mums savas asociācijas, kas radušās, domājot par sieviešu tiesībām un iespējām. Atraisi savu radošumu,
lai ilustrētu attiecības starp sievietēm un vīriešiem, kā arī pozitīvās izmaiņas, ko vēlies redzēt. Attēlo to!
Konkursā aicināti piedalīties 18–28 gadus veci komiksu un karikatūru autori, kā arī mākslas studenti, kas ir kādas ES dalībvalsts iedzīvotāji.

VIENA PIRMA GODALGA: 1000 EUR
VIENA OTRA GODALGA: 500 EUR
TRIS TRE Š AS GODALGAS: 200 EUR KATRA
Pieci finālisti tiks uzaicināti uz Briseli uz konkursa apbalvošanas ceremoniju 2015. gada vasarā. Ceļojuma un uzturēšanās izmaksas segs pasākuma organizētāji. Turklāt finālistu un pusfinālistu zīmējumi tiks publicēti bukletā un,
iespējams, izstādīti izstādē, kā arī publicēti citviet

#Beijing20
Konkurss ir daļa no UN Women rīkotās kampaņas “Lielākas iespējas sievietēm – lielākas iespējas cilvēcei: attēlo to!”, ar ko tiek atzīmēta 1995. gadā Pekinā notikušās
Ceturtās pasaules konferences par sievietēm 20. gadadiena. Ar informāciju par Pekinas Konferenci un tās noslēguma dokumentu, t.i., Pekinas Deklarāciju, kā arī
tās Rīcības platformu var iepazīties tīmekļa vietnē http://beijing20.unwomen.org/

Iegūt plašāku informāciju par konkursu, tajā skaitā par visiem tā noteikumiem un nosacījumiem, kā arī augšupielādēt
savu zīmējumu var tīmekļa vietnē http://beijing20.unwomen.org/en/get-involved/comic-competition

Informācija dalībniekiem
UN Women (ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas iestāde) kopā ar Eiropas Komisiju, Beļģiju un UNRIC (ANO
Rietumeiropas reģiona informācijas centru) organizē komiksu un karikatūru konkursu par dzimumu līdztiesību. Konkurss ir daļa
no UN Women rīkotās kampaņas “Lielākas iespējas sievietēm – lielākas iespējas cilvēcei: attēlo to!”, ar ko tiek atzīmēta 1995. gadā
Pekinā notikušās Ceturtās pasaules konferences par sievietēm 20. gadadiena.
Mēs aicinām Tevi to attēlot. Parādi mums savas asociācijas, kas radušās, domājot par sieviešu tiesībām un iespējām, kā arī par
attiecībām starp sievietēm un vīriešiem. Iepazīsties ar informāciju par Pekinas Konferenci un tās noslēguma dokumentu, t.i.,
Pekinas Deklarāciju, kā arī ar tās Rīcības platformu, kas pieņemta 1995. gadā Pekinā. Iedvesmu saviem zīmējumiem smelies šajās
Pekinas Platformas noteiktajās 12 kritiski svarīgajās jomās:
- sievietes un vide,
- sievietes varas struktūrās un lēmumu pieņemšanā,
- meitenes,
- sievietes un ekonomika,
- sievietes un nabadzība,
- vardarbība pret sievietēm,
- sieviešu cilvēktiesības,
- sieviešu izglītība un apmācība,
- institucionālie mehānismi sieviešu stāvokļa uzlabošanai,
- sievietes un veselība,
- sievietes un mediji,
- sievietes un bruņoti konflikti.
Vairāk informācijas par Pekinas Konferences 20. gadadienu var iegūt tīmekļa vietnē http://beijing20.unwomen.org/.
Uz zīmējumiem attiecas šādi noteikumi.
- Komiksam vai karikatūrai jābūt bez vārdiem.
- Iesniegtais darbs var būt viena karikatūra vai vairāku komiksu sērija, maksimums seši attēli, tā formāts ir DIN A4 lapa
(210 mm x 297 mm).
- Zīmējuma izšķirtspējai jābūt 150 dpi vai augstākai.
Konkursā aicināti piedalīties 18–28 gadus veci komiksu un karikatūru autori, kā arī mākslas studenti, kas ir kādas ES dalībvalsts
iedzīvotāji.
Finālistus izvēlēsies žūrija, kuras sastāvā būs profesionāli komiksu mākslinieki, dzimumu līdztiesības speciālisti un komunikācijas
eksperti.
Godalgas:
viena pirmā godalga: 1000 EUR
viena otrā godalga: 500 EUR
trīs trešās godalgas: 200 EUR katra
Pieci finālisti tiks uzaicināti uz Briseli uz konkursa apbalvošanas ceremoniju 2015. gada vasarā. Ceļojuma un uzturēšanās izmaksas
segs pasākuma organizētāji. Turklāt finālistu un pusfinālistu zīmējumi tiks publicēti bukletā un, iespējams, izstādīti izstādē, kā arī
publicēti citviet.
Darbu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 20. aprīlis.

Noteikumi un nosacījumi
Piedaloties konkursā, jūs piekrītat turpmāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.
1. PANTS. Konkursa mērķis
1.1. Konkursu organizē UN Women un tā konkursa rīkošanas partneri – Eiropas Komisija, Beļģijas Attīstības sadarbība un UNRIC
(kopā “pasākuma organizatori”). Konkurss ir daļa no UN Women rīkotās kampaņas “Lielākas iespējas sievietēm – lielākas iespējas
cilvēcei: attēlo to!”, ar ko tiek atzīmēta 1995. gadā Pekinā, Ķīnā notikušās Ceturtās pasaules konferences par sievietēm 20.
gadadiena. Konkursa mērķis ir popularizēt zināšanas par Pekinas Konferences 20. gadadienu. Konkurss aicina jaunus cilvēkus
iepazīties ar Pekinas Deklarācijas saturu, kā arī tās Rīcības platformu. Rīcības platformā iekļautas šādas divpadsmit kritiski svarīgas
jomas, kas ir konkursa uzmanības centrā:
1) sievietes un vide, 2) sievietes varas struktūrās un lēmumu pieņemšanā, 3) meitenes, 4) sievietes un ekonomika, 5) sievietes un
nabadzība, 6) vardarbība pret sievietēm, 7) sieviešu cilvēktiesības, 8) sieviešu izglītība un apmācība, 9) institucionālie mehānismi
sieviešu stāvokļa uzlabošanai, 10) sievietes un veselība, 11) sievietes un mediji, 12) sievietes un bruņoti konflikti.
1.2. Visiem konkursā iesniegtajiem darbiem jābūt saistītiem ar Pekinas Konferences 20. gadadienas un/vai iepriekš minētajām
divpadsmit tēmām. Iesniegtie darbi, kas nebūs saistīti ar minētajām tēmām, tiks automātiski diskvalificēti. Zīmējumā aplūkotā
joma jānorāda konkursa pieteikuma veidlapā.
2. PANTS. Dalības noteikumi
2.1. Lai piedalītos konkursā, zīmējums jāiesūta paredzētajā tīmekļa vietnē http://beijing20.unwomen.org/en/get-involved/
comic-competition . Pieņemti tiks tikai tie darbi, kas būs augšupielādēti paredzētajā tīmekļa vietnē. Dalība konkursā ir bez
maksas.
2.2. Jūs varat iesniegt līdz trim zīmējumiem. Visi zīmējumi jāiesniedz vienā reizē. Zīmējumu(s) var iesniegt tikai vienu reizi.
2.3. Zīmējumi jāiesniedz līdz 2015. gada 20. aprīļa pusnaktij (Viduseiropas laiks). Vēlāk iesniegti darbi netiks pieņemti. Ņemot
vērā lielo paredzamo pēdējā brīdī iesniegto darbu skaitu, mēs iesakām jums iesniegt savu(s) zīmējumu(s) laikus pirms darbu
iesniegšanas termiņa.
2.4. Kopā ar zīmējumiem jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kurā norādīts jūsu vārds, dzimšanas datums, adrese,
valstspiederība un dzīvesvietas valsts.
2.5. Piecus finālistus, kā arī 12–15 pusfiniālistus izvēlēsies žūrija, kuras sastāvā būs vismaz pieci locekļi. Žūrijas lēmumi ir galīgi un
saistoši.
2.6. Visi finālisti un pusfinālisti tiks informēti pa e-pastu pēc tam, kad žūrija būs pieņēmusi savu lēmumu. Ja jūs saņemat
paziņojuma e-pastu no UN Women, jums uz to jāatbild, lai piekristu savas godalgas saņemšanai. Ja UN Women no jums nesaņems
atbildi septiņu dienu laikā no paziņojuma izsūtīšanas, UN Women patur tiesības godalgu piešķirt citam dalībniekam.
2.7. Finālistu vārdus publiski paziņos apbalvošanas ceremonijā, kas notiks 2015. gada vasarā Briselē. Konkursā paredzēts piešķirt
šādas godalgas:
- vienu pirmo godalgu EUR 1000 apmērā,
- vienu otro godalgu EUR 500 apmērā,
- trīs trešās godalgas EUR 200 apmērā.
Pieci finālisti tiks uzaicināti uz Briseli uz apbalvošanas ceremoniju 2015. gada vasarā. Ceļojuma izmaksas ES teritorijā, kā arī
uzturēšanās izmaksas segs pasākuma organizatori. Ceļojuma izmaksas no valstīm, kas nav ES sastāvā, netiks segtas.
Godalgas un ielūgumi uz apbalvošanas ceremoniju nav nododami citām personām un tos nevar saņemt skaidrā naudā.
Finālistu un pusfinālistu zīmējumi tiks publicēti bukletā un, iespējams, izstādīti izstādē, kā arī publicēti citviet.
2.8. Pasākuma organizētāji patur tiesības atcelt, mainīt, apturēt vai aizkavēt konkursu neparedzētu un neietekmējamu apstākļu
gadījumā. UN Women patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt, dzēst vai papildināt šos noteikumus un nosacījumus.
2.9. Pasākuma organizatori un viņu amatpersonas un darbinieki nav atbildīgi par sūdzībām, prasībām, zaudējumiem un jebkāda
veida saistībām, kas radušās no dalības šajā konkursā vai saistībā ar piešķirto godalgu pieņemšanu vai lietošanu.

3. PANTS. Dalībnieku un zīmējumu atbilstība
3.1. Dalībnieku atbilstība
3.1.1. 2015. gada 20. aprīlī jums jābūt 18–28 gadus vecam. Reģistrācijas veidlapā jums jānorāda savs dzimšanas datums.
3.1.2. Jums jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts iedzīvotājam. Reģistrācijas veidlapā jums jānorāda sava mītnes valsts.
3.1.3. Jums jāizmanto jūsu oficiālais vārds, kā arī kopā ar savu zīmējumu jāsniedz derīga kontaktinformācija.
3.2. Zīmējuma atbilstība
3.2.1. Zīmējumos nedrīkst būt iekļauti vārdi.
3.2.2. Zīmējumam jābūt vienas DIN A4 lapas formātā (210 mm x 297 mm). Akceptēta tiek gan portretorientācija, gan ainavorientācija. Ja zīmējumu veido vairāki attēli, attēlu skaitam nevajadzētu pārsniegt sešus slaidus un visam zīmējumam jābūt vienas
DIN A4 lapas formātā.
3.2.3. Zīmējuma izšķirtspējai jābūt 150 dpi vai augstākai. Datu izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB vienam zīmējumam. Mēs pieņemam
jpg, jpeg, png un pdf formātus.
3.2.4. Jūsu zīmējumi pasākuma organizatoru izpratnē nedrīkst:
- paust necieņu pret Apvienoto Nāciju objektivitāti un neatkarību;
- paust nepatiesu informāciju par pasākuma organizatoriem;
- būt pretēji pasākuma organizatoru mērķiem un uzdevumiem;
- pazemot zīmējumā attēlotās personas;
- attēlot kailumu, neķītrību vai citādi aizvainojošu vai neatbilstošu saturu.
Pasākuma organizatori nav atbildīgi par: a) jebkādām problēmām, zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar darba saņemšanas
un sūtīšanas aizkavēšanos un/vai tā nesaņemšanu/nenosūtīšanu tīkla, komunikāciju vai sistēmas pārtraukumu vai kļūdu dēļ, vai
b) jebkādām kļūdām, pārrāvumiem, dzēsumiem, defektiem, darbības vai pārraides kavējumiem, tīmekļa vietnes nepilnībām vai
neatļautu piekļuvi konkursā iesniegtajiem darbiem.
3.2.5. Iesniegtajiem zīmējumiem jābūt oriģināliem, nepublicētiem darbiem. Konkursa dalībnieki nodrošina un garantē, ka viņu
iesniegtie darbi ir oriģināli, nav kopēti no citiem, kā arī nepārkāpj nevienas citas personas vai vienības tiesības.
3.2.6. Nepilnīgi darbi vai darbi, kas neatbilst šiem noteikumiem un nosacījumiem, tiks automātiski diskvalificēti pēc pasākuma organizatoru ieskatiem.
4. PANTS. Autortiesības
4.1. Visi konkursam iesniegtie darbi kļūst par pasākuma organizatoru īpašumu un netiek atdoti. Konkursa dalībnieks saglabā autortiesības uz savu zīmējumu, bet piedalīšanās šajā konkursā nozīmē, ka konkursa dalībnieks neatgriezeniski un pastāvīgi atļauj un
piekrīt, ka pasākuma organizatori un to pilnvarotas trešās personas bez papildu atlīdzības vai norādes, izmantojot jebkādus tagad
zināmus vai turpmāk izgudrotus līdzekļus un metodes, izmanto, izplata, reproducē vai citādi izmanto iesniegto(s) zīmējumu(s)
vai to daļas, kā arī konkursa dalībnieka vārdu un informāciju par viņa pilsētu un valsti jebkuros tagad zināmos vai turpmāk radītos
plašsaziņas līdzekļos visā pasaulē visā zīmējumu autortiesību piemērošanas laikā. Konkursa dalībnieks arī piekrīt, ka pasākuma organizatori attiecībā uz iesniegtajiem zīmējumiem veic jebkādas darbības (vai atturas no to veikšanas), lai novērstu konkursa dalībnieka personisko tiesību aizskārumu. Pasākuma organizatoriem un/vai pasākuma organizatoru pilnvarotajām trešajām pusēm ir
tiesības rediģēt, pielāgot un pārveidot iesniegto(s) zīmējumu(s).
5. PANTS. Atlīdzināšana
5.1. Iesniedzot savu(s) zīmējumu(s) konkursā, jūs piekrītat pasargāt un aizstāvēt pasākuma organizatorus un to amatpersonas,
aģentus, darbiniekus, konsultantus, apakšuzņēmējus un citus pārstāvjus no un pret visām sūdzībām, tiesvedības, prasījumiem,
zaudējumiem un jebkāda veida atbildības, ko jebkura trešā puse pieprasītu no pasākuma organizatoriem, tajā skaitā, bet ne tikai visas tiesvedības izmaksas un izdevumus, samaksu par advokāta pakalpojumiem, norēķinu maksājumus un radīto zaudējumu
segšanu, kas radušies vai ir saistīti ar to, ka pasākuma organizatori izmanto iesniegtos zīmējumu(s). Šajā iedaļā minētie noteikumi ir
spēkā arī pēc konkursa beigām.

