Komiksų ir karikatūrų konkursas

LY Č I U LYGYB E :
PAVAIZDUOK JA!
Piešinius galima pateikti iki 2015 m. balandžio 20 d.
JT moterys kartu su Europos Komisija, Belgijos plėtros agentūra ir Jungtinių Tautų Regioniniu informacijos
centru (UNRIC) rengia komiksų ir karikatūrų konkursą lyčių lygybės tema.

PATEIKITE SAVO PIEŠINJ BE ŽODŽIU IR KARTU SU JT MOTERIMIS
PRISIJUNKITE PRIE PASAULINĖS KOVOS UŽ MOTERIS IR MERGAITES.

Pavaizduokite savo mintis apie moterų teises ir jų galių didinimą. Išlaisvinkite savo kūrybiškumą
iliustruodami vyrų ir moterų santykius ir teigiamus pokyčius, kuriuos norėtumėte išvysti. Nupieškite tai!
Konkurse gali dalyvauti 18–28 metų komiksų ir karikatūrų dailininkai ir dailės studentai, nuolat gyvenantys vienoje iš ES valstybių narių.

VIENA PIRMOJI VIETA: 1000 EUR
VIENA ANTROJI VIETA: 500 EUR
TRYS TRE Č IOSIOS VIETOS: PO 200 EUR
Visi penki finalo dalyviai bus pakviesti į 2015 m. vasarą Briuselyje vyksiančią apdovanojimų šventę. Kelionės ir nakvynės išlaidas padengs renginio organizatoriai. Be to, finalo ir pusfinalio dalyvių piešiniai bus išspausdinti brošiūroje ir gali būti eksponuojami parodoje bei spausdinami kituose leidiniuose.

#Beijing20
Konkursas yra JT moterų kampanijos „Daugiau galių moterims – daugiau galių žmonijai: pavaizduok tai!“ („Empowering Women – Empowering
Humanity: Picture It!“), skirtos 20-osioms 1995 m. Pekine įvykusios Ketvirtosios pasaulinės moterų konferencijos metinėms paminėti, dalis. Susipažinkite
su Pekino konferencijos ir jos išvadų dokumentu – Pekino deklaracija – ir Pekino veiksmų platforma: http://beijing20.unwomen.org/

Rasti daugiau informacijos apie konkursą, jo nuostatas, dalyvavimo jame sąlygas ir įkelti savo
piešinį galite čia: http://beijing20.unwomen.org/en/get-involved/comic-competition

Informacija konkurso dalyviams
„JT moterys“ kartu su Europos Komisija, Belgija ir UNRIC rengia komiksų ir karikatūrų konkursą lyčių lygybės tema. Konkursas yra
„JT moterų“ kampanijos „Daugiau galių moterims – daugiau galių žmonijai: pavaizduok tai!“, skirtos 20-osioms 1995 m. Pekine
įvykusios Ketvirtosios pasaulinės moterų konferencijos metinėms paminėti, dalis.
Kviečiame jus perteikti šią temą piešiniuose. Pavaizduokite savo mintis apie moterų teises, jų galių didinimą ir santykius tarp vyrų
ir moterų. Susipažinkite su Pekino konferencijos ir jos išvadų dokumentu – Pekino deklaracija – ir Pekino veiksmų platforma, kuri
buvo priimta 1995 m. Pekine. Įkvėpimo galite semtis iš šių dvylikos Pekino veiksmų platformoje nustatytų susirūpinimą keliančių
sričių:
- Moterys ir aplinka
- Moterų dalyvavimas valdžioje ir priimant sprendimus
- Mergaitės
- Moterys ir ekonomika
- Moterys ir skurdas
- Smurtas prieš moteris
- Žmogaus teisės moterų gyvenime
- Moterų švietimas ir mokymas
- Instituciniai moterų padėties gerinimo mechanizmai
- Moterys ir sveikata
- Moterys ir žiniasklaida
- Moterys ir ginkluoti konfliktai
Daugiau informacijos apie Pekino konferencijos 20-ąsias metines galite rasti http://beijing20.unwomen.org/.
Piešiniams taikomos šios taisyklės:
- komiksas ar karikatūra turi būti be žodžių;
- teikiamas darbas gali būti sudarytas iš vieno piešinio arba kelių piešinėlių, išdėstytų ne daugiau kaip per šešis langelius ir
telpančių viename A4 formato lape (210 mm x 297 mm);
- piešinio skiriamoji geba turi būti ne mažesnė nei 150 dpi.
Konkurse gali dalyvauti 18 – 28 metų komiksų ir karikatūrų dailininkai ir dailės studentai, nuolat gyvenantys vienoje iš ES valstybių
narių.
Konkurso nugalėtojus rinks vertinimo komisija, sudaryta iš profesionalių komiksų dailininkų, lyčių lygybės ekspertų ir
komunikacijos specialistų.
Apdovanojimai:
Viena pirmoji vieta: 1000 EUR
Viena antroji vieta: 500 EUR
Trys trečiosios vietos: po 200 EUR
Visi penki finalo dalyviai bus pakviesti į 2015 m. vasarą Briuselyje vyksiančią apdovanojimų šventę. Kelionės ir nakvynės išlaidas
padengs renginio organizatoriai. Be to, finalo ir pusfinalio dalyvių piešiniai bus išspausdinti brošiūroje ir gali būti eksponuojami
parodoje bei spausdinami kituose leidiniuose.
Piešinius pateikti galima iki 2015 m. balandžio 20 d.

Dalyvavimo nuostatos ir sąlygos
Dalyvaudami konkurse sutinkate su toliau išdėstytomis nuostatomis ir sąlygomis:
1 STRAIPSNIS: Konkurso tikslas
1.1. Konkursą organizuoja „JT moterys“ kartu su Europos Komisija, Belgijos plėtros agentūra ir UNRIC (toliau – „organizatoriai“).
Konkursas yra „JT moterų“ kampanijos „Daugiau galių moterims – daugiau galių žmonijai: pavaizduok tai!“, skirtos 20-osioms
1995 m. Pekine įvykusios Ketvirtosios pasaulinės moterų konferencijos metinėms paminėti, dalis. Konkursas skirtas skleisti žinią
apie 20-ąsias Pekino konferencijos metines. Taip norima paskatinti jaunimą domėtis Pekino deklaracijos ir jos veiksmų platformos
idėjomis. Pekino veiksmų platforma apima dvylika susirūpinimą keliančių sričių, kurios pasirinktos kaip šio konkurso temos:
1) Moterys ir aplinka 2) Moterų dalyvavimas valdžioje ir priimant sprendimus 3) Mergaitės 4) Moterys ir ekonomika 5) Moterys
ir skurdas 6) Smurtas prieš moteris 7) Žmogaus teisės moterų gyvenime 8) Moterų švietimas ir mokymas 9) Instituciniai moterų
padėties gerinimo mechanizmai 10) Moterys ir sveikata 11) Moterys ir žiniasklaida 13) Moterys ir ginkluoti konfliktai
1.2. Visi konkursui teikiami darbai turi būti susiję su 20-osiomis Pekino konferencijos metinėmis ir (arba) pirmiau minėtomis dvylika
temų. Darbai, nesusiję su šiomis temomis, automatiškai diskvalifikuojami. Piešinyje vaizduojama susirūpinimą kelianti sritis turi
būti nurodyta paraiškos formoje.
2 STRAIPSNIS: Dalyvavimo sąlygos
2.1. Norint dalyvauti konkurse reikia savo piešinį įkelti tam skirtoje interneto svetainėje http://beijing20.unwomen.org/en/getinvolved/comic-competition.Tik šioje svetainėje įkelti darbai bus priimti. Dalyvavimas konkurse nemokamas.
2.2. Vienas asmuo gali pateikti iki trijų piešinių. Visi piešiniai turi būti pateikti tuo pat metu. Konkursui pateikti savo piešinius galima
tik vieną kartą.
2.3. Darbai turi būti pateikti iki 2015 m. balandžio 20 d. vidurnakčio (vidurio Europos laiku). Vėliau pateikti darbai nebus priimami.
Dėl tikėtino didelio paskutinės minutės antplūdžio rekomenduojama savo darbus pateikti nelaukiant pačios termino pabaigos.
2.4. Pateikiant piešinius privaloma užpildyti paraiškos formą, nurodant savo vardą ir pavardę, gimimo datą, adresą, pilietybę ir
gyvenamąją šalį.
2.5. Penki finalo dalyviai kartu su 12 – 15 pusfinalio dalyvių bus renkami vertinimo komisijos, sudarytos iš bent penkių narių.
Komisijos sprendimas galutinis ir neskundžiamas.
2.6. Pasibaigus vertinimui, atrinkti finalo ir pusfinalio dalyviai bus informuoti e. paštu. Gavus pranešimą iš „JT moterų“, būtina į jį
atsakyti ir priimti savo apdovanojimą. Negavus atsakymo per septynias dienas nuo pranešimo gavimo, „JT moterys“ pasilieka teisę
paskirti apdovanojimą kitam dalyviui.
2.7. Finalo dalyviai bus viešai paskelbti 2015 m. vasarą Briuselyje vyksiančioje apdovanojimų šventėje. Įsteigti tokie apdovanojimai:
- Viena pirmoji vieta – 1000 EUR
- Viena antroji vieta – 500 EUR
- Trys trečiosios vietos – po 200 EUR
Visi penki finalo dalyviai bus pakviesti į 2015 m. vasarą Briuselyje vyksiančią apdovanojimų šventę. Kelionės ir nakvynės išlaidas
padengs renginio organizatoriai. Kelionės iš ne ES valstybių narių išlaidos nepadengiamos.
Apdovanojimai ir kvietimas į apdovanojimų šventę nėra perleidžiami ir nekeičiami į grynuosius pinigus.
Finalo ir pusfinalio dalyvių piešiniai bus išspausdinti brošiūroje ir gali būti eksponuojami parodoje bei spausdinami kituose
leidiniuose.
2.8. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, kurių neįmanoma kontroliuoti, organizatoriai turi teisę atšaukti, pakeisti, laikinai
sustabdyti ar atidėti konkursą. „JT moterys“ turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, iš dalies pakeisti, ištrinti ar papildyti šias nuostatas ir
sąlygas.
2.9. Organizatoriai, jų pareigūnai ir agentai jokiomis aplinkybėmis nėra atsakingi dėl skundų, reikalavimų, nuostolių ar bet kokių
įsipareigojimų, susijusių su jūsų dalyvavimu konkurse ar skirtų apdovanojimų priėmimu ar naudojimu.

3 STRAIPSNIS: Dalyvių ir piešinių atrankos kriterijai
3.1. Dalyvių atrankos kriterijai
3.1.1. 2015 m. balandžio 20 d. jums turi būti sukakę nuo 18 iki 28 metų. Paraiškos formoje privalote nurodyti savo gimimo datą.
3.1.2. Privalote būti Europos Sąjungos valstybės narės gyventojas. Paraiškos formoje privalote nurodyti savo gyvenamąją šalį.
3.1.3. Prie piešinių privalote nurodyti savo tikrus vardą ir pavardę ir aktualius kontaktinius duomenis.
3.2. Piešinių atrankos kriterijai
3.2.1. Piešiniai turi būti be žodžių.
3.2.2. Piešiniai turi tilpti A4 formato lape (210 mm x 297 mm). Priimtinas tiek vertikalus, tiek horizontalus lapo išdėstymas. Jei piešinys susideda iš keleto atskirų piešinėlių, jie turi būti išdėstyti ne daugiau kaip per šešis langelius ir visas piešinys turi tilpti viename
A4 formato lape.
3.2.3. Piešinio skiriamoji geba turi būti ne mažesnė nei 150 dpi. Kiekvieno piešinio duomenų apimtis neturi viršyti 5MB. Priimtini
jpg, jpeg, png ir pdf formatai.
3.2.4. Piešiniuose, remiantis organizatorių nuostatomis, negalima:
- pažeisti Jungtinių Tautų nešališkumo ir nepriklausomumo principų;
- neigiamai vaizduoti organizatorių;
- nesilaikyti organizatorių tikslų ir siekių;
- menkinti piešinyje vaizduojamų žmonių;
- vaizduoti nuogybių, gašlybių ir kitokio netinkamo ar įžeidžiamo turinio.
Organizatoriams netaikoma atsakomybė dėl: a) bet kokių problemų, nuostolių ar žalos, kylančių dėl pavėluoto ar neįvykusio darbo išsiuntimo ar gavimo dėl tinklo, ryšių ar sistemos sutrikimų ar klaidų arba b) bet kokių klaidų, sutrikimų, ištrynimo, trūkumų,
pavėluoto veikimo ar perdavimo, svetainės gedimų ar neteisėtos prieigos prie pateiktų darbų.
3.2.5. Pateikti piešiniai turi būti niekur neskelbti originalūs darbai. Konkurso dalyviai užtikrina, kad pateikti piešiniai yra jų originalūs kūriniai, yra nenukopijuoti ir nepažeidžia kitų asmenų ar institucijų teisių.
3.2.6. Neužbaigti ar šių nuostatų ir sąlygų neatitinkantys darbai organizatorių nuožiūra bus automatiškai diskvalifikuojami.
4 STRAIPSNIS: Autorių teisės
4.1. Visi konkursui pateikti darbai tampa organizatorių nuosavybe ir nebus grąžinami, taip pat nebus patvirtinamas jų gavimas.
Konkurso dalyviui paliekamos kiekvieno piešinio autorių teisės, tačiau dalyvavimas konkurse reiškia, jog dalyvis neatšaukiamai
ir visam laikui leidžia organizatoriams ir jų įgaliotiems asmenims be papildomo užmokesčio ar atlygio naudoti, platinti, atkurti ar
kitaip naudoti pateiktus piešinius ar jų dalis, kartu nurodant jo vardą, pavardę, gyvenamąjį miestą ir šalį; tai gali būti daroma bet
kokiomis dabar naudojamomis ar ateityje naudosimomis priemonėmis ar metodais, bet kokiose dabar egzistuojančiose ar būsimose žiniasklaidos priemonėse visame pasaulyje, kol galios piešinio autorių teisės. Konkurso dalyvis taip pat sutinka, kad organizatoriai atliktų su piešiniu susijusius veiksmus (arba jų neatliktų), kad užkirstų kelią konkurso dalyvio neturtinių teisių pažeidimui.
Organizatoriai ir jų įgalioti asmenys turi teisę redaguoti, pritaikyti arba pakeisti pateiktus piešinius.
5 STRAIPSNIS: Žalos atlyginimas
5.1. Pateikdami savo piešinius konkursui, jūs sutinkate organizatoriams ir jų pareigūnams, agentams, darbuotojams, konsultantams, subrangovams ir kitiems atstovams atlyginti bet kokią žalą, saugoti ir ginti juos nuo ieškinių, teismo procesų, reikalavimų
atlyginti žalą ar bet kokių kitų reikalavimų prisiimti atsakomybę, kuriuos tretieji asmenys pareiškia organizatoriams dėl to, kad jie
panaudojo atitinkamą piešinį (-ius), įskaitant (bet ne tik) teismo proceso išlaidas, atlyginimus advokatams, kompensacijas pagal
taikos sutartis ir žalos atlyginimą. Pasibaigus konkursui šiame punkte nustatytos prievolės nenustoja galioti.

