Képregény- és karikatúraverseny

A NEMEK K Ö Z Ö TTI EGYENL Ő S É G:

RAJZOLD MEG!
Beadási határidő: 2015. április 20.

A UN Women, az Európai Bizottsággal, Belgiummal és az UNRIC-kel közösen képregény- és
karikatúraversenyt szervez a nemek közötti egyenlőség témakörében.

É Ü

NYÚJTSD BE SZ Ö VEG N LK LI RAJZAIDAT , ÉS A UN WOMENHEZ CSATLAKOZVA SEGÍTSD A NŐK ÉS LÁNYOK JOGAIÉRT FOLYTATOTT KÜZDELMET!

Mutasd meg nekünk, mi jut eszedbe, ha a nők jogaira és társadalmi szerepvállalására
gondolsz! A kreativitásodat szabadon engedve ábrázold a nők és férfiak kapcsolatát, illetve
azokat a pozitív változásokat, amelyeket tapasztalni szeretnél! Rajzold meg gondolataidat!
A versenyen azok a 18–28 év közötti képregényrajzolók, karikaturisták és képzőművészet szakos hallgatók vehetnek részt, akik valamely uniós tagállam lakosai.

EGY ELS Ő D Í J: 1000 EUR
EGY M Á SODIK D Í J: 500 EUR
H Á ROM HARMADIK D Í J: EGYENK É NT 200 EUR
Az öt döntős pályamű alkotói meghívást kapnak a verseny díjátadó ünnepségére, amelyre 2015 nyarán Brüsszelben kerül
sor. Az utazási és tartózkodási költségeket a szervezők fedezik. Ezenfelül a döntősök és középdöntősök rajzait közzétesszük
egy kiadványban, és a jövőben esetleg kiállítás keretében vagy más formában is bemutatjuk azokat.

#Beijing20
A verseny a UN Women „A nők társadalmi szerepvállalásának növelése – az emberiség társadalmi szerepvállalásának növelése: Rajzold meg!” című kampányának
részét képezi, amelyre az ENSZ 1995-ben Pekingben megrendezett negyedik Nőügyi Világkonferenciájának huszadik évfordulójának alkalmából kerül sor. A pekingi
konferenciával és annak záródokumentumával, a pekingi nyilatkozattal és cselekvési platformjával a http://beijing20.unwomen.org/ honlapon ismerkedhetsz meg.

A versenyről bővebb tájékoztatást – ideértve a részvételi feltételek teljes körű leírását – a http://beijing20.unwomen.org/en/get-involved/comic-competition honlapon olvashatsz, ahová a rajzaidat is feltöltheted.

Tájékoztató a résztvevők számára
A UN Women, az Európai Bizottsággal, Belgiummal és az UNRIC-kel közösen képregény- és karikatúraversenyt szervez a nemek
közötti egyenlőség témakörében. A verseny a UN Women „A nők társadalmi szerepvállalásának növelése – az emberiség
társadalmi szerepvállalásának növelése: Rajzold meg!” című kampányának részét képezi, amelyre az ENSZ 1995-ben Pekingben
megrendezett negyedik Nőügyi Világkonferenciájának huszadik évfordulója alkalmából kerül sor.
Ragadj ceruzát, és rajzold le, mit gondolsz erről! Mutasd meg nekünk, mi jut eszedbe, amikor a nők jogaira és társadalmi
szerepvállalására, valamint a nők és férfiak kapcsolatára gondolsz! Ismerkedj meg a pekingi konferenciával és annak
záródokumentumával, a pekingi nyilatkozattal és cselekvési platformjával, amelyet 1995-ben Pekingben fogadtak el. Meríts ihletet
rajzaidhoz a pekingi platform 12 kritikus problématerületéből, melyek a következők:
- Nők és a környezet
- Nők a hatalomban és a döntéshozatalban
- Gyermeklányok
- Nők és a gazdaság
- Nők és a szegénység
- A nők elleni erőszak
- A nők emberi jogai
- A nők oktatása és képzése
- Intézményi mechanizmusok a nők helyzetének előmozdítására
- Nők és az egészségügy
- Nők és a média
- Nők és a fegyveres konfliktusok
További információk a pekingi konferencia 20. évfordulójáról: http://beijing20.unwomen.org/.
A rajzoknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:
- A képregény vagy karikatúra szöveget nem tartalmazhat.
- A pályázat állhat egyetlen rajzból vagy egy legfeljebb hat részből álló, egy A4-es méretű (210mm x 297mm) papírlapon elférő
rajzsorozatból.
- A versenyen a legalább 150dpi felbontású rajzok vehetnek részt.
A versenyen azok a 18–28 év közötti képregényrajzolók, karikaturisták és képzőművészet szakos hallgatók vehetnek részt, akik
valamely uniós tagállam lakosai.
A döntősöket egy profi képregényrajzolókból, a nemek közötti egyenlőség szakértőiből és kommunikációs szakemberekből álló
zsűri választja ki.
Díjak:
Egy első díj: 1 000 EUR
Egy második díj: 500 EUR
Három harmadik díj: egyenként 200 EUR
Az öt döntős pályamű alkotói meghívást kapnak a verseny díjkiosztó ünnepségére, amelyre 2015 nyarán Brüsszelben kerül sor. Az
utazási és tartózkodási költségeket a szervezők fedezik. Ezenfelül a döntősök és középdöntősök rajzait egy kiadványban tesszük
közzé, és a jövőben esetleg kiállítás keretében vagy más formában is bemutatjuk azokat.
Beadási határidő: 2015. április 20.

Részvételi feltételek
A versenyre való jelentkezéseddel elfogadod az alábbi részvételi feltételeket:
1. CIKK – A verseny célja
1.1. A versenyt az UN Women szervezi, a verseny szervezésében részt vevő partnereivel, az Európai Bizottsággal, Belgium fejlesztési
együttműködési szervezetével (BTC) és az UNRIC-kel (a továbbiakban együttesen: a szervezők) közösen. A verseny a UN Women
„A nők társadalmi szerepvállalásának növelése – az emberiség társadalmi szerepvállalásának növelése: Rajzold meg!” című
kampányának részét képezi, amelyre az ENSZ 1995-ben Pekingben (Kína) megrendezett negyedik Nőügyi Világkonferenciájának
huszadik évfordulója alkalmából kerül sor. A verseny célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a pekingi konferencia 20. évfordulójára.
Pontosabban arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ismerkedjenek meg a pekingi nyilatkozat és annak cselekvési platformja tartalmával.
A cselekvési platform az alábbi tizenkét kritikus problématerületet foglalja magában, amelyekre a verseny összpontosul:
(1) Nők és a környezet, (2) Nők a hatalomban és a döntéshozatalban, (3) Gyermeklányok, (4) Nők és a gazdaság, (5) Nők és a
szegénység, (6) A nők elleni erőszak, (7) A nők emberi jogai, (8) A nők oktatása és képzése, (9) Intézményi mechanizmusok a nők
helyzetének előmozdítására, (10) Nők és az egészségügy, (11) Nők és a média, (12) Nők és a fegyveres konfliktusok.
1.2. A versenyre benevező pályázóknak a pekingi konferencia 20. évfordulójából és/vagy annak tizenkét témaköréből kell ihletet
meríteniük. Az ettől eltérő indíttatású pályázatokat a szervezők a versenyből automatikusan kizárják. A rajz tárgyát képező
problématerületet a pályázati lapon meg kell jelölni.
2. CIKK – Részvételi feltételek
2.1. A versenyen való részvételhez a pályázónak fel kell töltenie rajzát az erre a célra szolgáló http://beijing20.unwomen.org/en/
get-involved/comic-competition honlapra. A versenyben kizárólag az erre a honlapra feltöltött pályaművek vehetnek részt. A
versenyen való részvétel ingyenes.
2.2. Legfeljebb három rajz tölthető fel. A pályázónak valamennyi rajzát egyszerre kell feltöltenie a honlapra. A rajzát/rajzait csak
egy alkalommal töltheti fel.
2.3. A rajzokat legkésőbb 2015. április 20-án, közép-európai idő szerint éjfélig kell feltölteni. Az ezen időpontot követően feltöltött
rajzokat a szervezők nem fogadják el. Tekintettel az utolsó percekben feltöltött rajzok várhatóan nagy számára, javasoljuk, hogy a
pályázó a rajzát/rajzait jóval a pályázati határidő lejárta előtt töltse fel.
2.4. A pályázónak a rajzával/rajzaival együtt be kell nyújtania a kitöltött pályázati lapot is, amely tartalmazza a nevét, születési
időpontját, címét, állampolgárságát és a lakóhelye szerinti országot.
2.5. Az öt döntőst, valamint a 12–15 középdöntőst egy legalább öt tagból álló zsűri választja ki. A zsűri döntései véglegesek és
kötelező érvényűek.
2.6. Miután az alkotások értékelése lezárult, a döntőbe és középdöntőbe jutott pályázók értesítést kapnak e-mailben. A UN Women
által e-mailben kiértesített pályázóknak válaszlevelet kell küldeniük, amelyben megerősítik, hogy elfogadják a díjat. Amennyiben a
UN Women az értesítés időpontjától számított hét napon belül nem kap választ az érintett pályázótól, fenntartja a jogot arra, hogy
a díjat egy másik résztvevőnek ítélje oda.
2.7. A döntősök névsorát egy díjátadó ünnepség keretében hozzák nyilvánosságra, amelyre 2015 nyarán Brüsszelben kerül sor. A
díjak a következők:
- Egy első díj: 1 000 EUR,
- Egy második díj: 500 EUR,
- Három harmadik díj: egyenként 200 EUR.
Az öt döntős pályamű alkotói meghívást kapnak a díjátadó ünnepségre, amelyre 2015 nyarán Brüsszelben kerül sor. Az EU-n belüli
utazási, valamint a szállásköltségeket a szervezők fedezik. Az uniós tagállamokon kívüli utazási költségek nem finanszírozhatók.
A díjak és díjátadó ünnepségre szóló meghívók nem átruházhatók és nem válthatók készpénzre.
A döntősök és középdöntősök rajzait a szervezők egy kiadványban teszik közzé, és a jövőben esetleg kiállítás keretében vagy más
formában is bemutatják azokat.
2.8. A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy általuk ésszerűen nem befolyásolható, előre nem látható körülmények kialakulása
esetén a versenyt töröljék, módosítsák, felfüggesszék vagy elhalasszák. Továbbá a UN Women fenntartja a jogot arra, hogy a
részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, módosítsa, törölje vagy kiegészítse.
2.9. A szervezők, azok tisztviselői és alkalmazottai nem felelősek és nem vonhatók felelősségre a pályázók versenyen való
részvételéből fakadó vagy azzal kapcsolatba hozható bármilyen jellegű vagy természetű követelésért, igényért, elvesztésért vagy
kötelességért, valamint az odaítélt díjak elfogadását vagy felhasználását illetően.

3. CIKK – A pályázók és a rajzok részvételi jogosultsága
3.1. A pályázók részvételi jogosultsága
3.1.1. A versenyen a 2015. április 20-án legalább 18 és legfeljebb 28 éves pályázók vehetnek részt. A pályázati lapon meg kell adni
a születési időpontot.
3.1.2. A versenyben a valamely uniós tagállamban lakóhellyel rendelkező személyek vehetnek részt. A pályázati lapon meg kell
jelölni a lakóhely szerinti uniós tagállamot.
3.1.3. A pályázók a versenyben anyakönyvezett nevükön vehetnek részt, és rajzukkal/rajzaikkal együtt meg kell adniuk
elérhetőségeiket.
3.2. A rajzok részvételi jogosultsága
3.2.1. A rajz(ok) szöveget nem tartalmazhat(nak).
3.2.2. A rajznak/rajzoknak el kell férnie/férniük egy A4-es méretű (210mm x 297mm) papírlapon. Az álló és fekvő formátumú rajzok egyaránt elfogadottak. Amennyiben a rajz több képből áll, a képek száma legfeljebb hat lehet, és a teljes rajzsorozatnak el kell
férnie egy A4-es méretű papírlapon.
3.2.3. A versenyen a legalább 150dpi felbontású rajzok vehetnek részt. A fájlok mérete rajzonként legfeljebb 5MB lehet. A rajzok
formátuma jpg, jpeg, png és pdf lehet.
3.2.4. A rajzoknak a szervezők meghatározása szerint meg kell felelniük az alábbiaknak:
– tiszteletben kell tartaniuk az Egyesült Nemzetek Szervezetének pártatlanságát és függetlenségét,
– nem vethetnek rossz fényt a szervezőkre,
– nem lehetnek összeegyeztethetetlenek a szervezők szándékával és céljaival,
– nem tüntethetik fel negatív színben a rajzokon szereplő személyeket,
– nem ábrázolhatnak meztelenséget, szemérmetlenséget vagy bármely más sértő vagy nem megfelelő tartalmat.
A szervezők nem felelősek vagy nem vonhatók felelősségre az alábbiakért: a) bármely olyan probléma, adatvesztés vagy károsodás, amely a pályázatnak a hálózati kapcsolat, a kommunikáció vagy a rendszer működésének megszakadására vagy meghibásodására visszavezethető késedelmes és/vagy meghiúsult fogadása vagy küldése miatt következett be, vagy b) bármely hiba,
megszakadás, adattörlődés, meghibásodás és késedelem a hálózat működése és az adattovábbítás folyamán, a honlap nem megfelelő működése vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés.
3.2.5. A benyújtott rajzoknak eredeti, kiadatlan alkotásoknak kell lenniük. A pályázók kijelentik és garantálják, hogy a benyújtott
rajzok a saját alkotásaik, nem másoktól átvett másolatok, és nem sértik bármely más természetes vagy jogi személy jogait.
3.2.6. A hiányos vagy a jelen részvételi feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a szervezők a saját belátásuk szerint automatikusan kizárhatják.
4. CIKK – Szerzői jog
4.1. A verseny keretében benyújtott rajzok a szervezők tulajdonát képezik; a rajzokról átvételi elismervényt nem állítanak ki, és
azokat nem küldik vissza. A benyújtott rajz(ok)ra vonatkozó szerzői jog továbbra is a pályázó tulajdonában marad, de a versenyen
való részvételével a pályázó visszavonhatatlan, örökös engedélyét és jóváhagyását adja ahhoz, hogy a szervezők és az általuk
felhatalmazott harmadik személyek a benyújtott rajzo(ka)t – a pályázó, illetve a lakóhelye szerinti település és tagállam nevével
együtt – részben vagy egészben, további ellentételezés vagy díjazás nélkül korlátlan ideig felhasználják, terjesszék, sokszorosítsák
vagy más formában hasznosítsák, bármely jelenleg használatos vagy jövőbeni eszközzel vagy módszerrel, a jelenleg létező vagy a
jövőben létrehozott valamely médiában vagy médiák összességében, az egész világon, a rajz(ok) szerzői jogának időtartama alatt.
A pályázó hozzájárul továbbá, hogy a szervezők a benyújtott rajza(i) tekintetében olyan cselekedeteket hajtsanak végre (vagy
tartózkodjanak ilyenek végrehajtásától), amelyek sérthetik a pályázó személyhez fűződő jogait. A szervezők és/vagy az általuk felhatalmazott harmadik személyek jogosultak arra, hogy a benyújtott rajzo(ka)t szerkesszék, adaptálják és módosítsák.
5. CIKK – Kártalanítás
5.1. Rajzának/rajzainak a versenybe való benevezésével a pályázó elfogadja, hogy kártalanítja és megvédi a szervezőket, azok tisztviselőit, ügynökeit, alkalmazottait, tanácsadóit, alvállalkozóit és más képviselőit, illetve biztosítja azok büntetlenségét minden
olyan per, eljárás, követelés, veszteség vagy felelősségrevonás esetén, amelyet harmadik felek a szervezőkkel szemben indítanak,
ideértve – de nem kizárólag – mindazokat a jogvitákkal kapcsolatos költségeket és kiadásokat, ügyvédi költségeket, vitarendezési
költségeket és kártérítéseket, amelyek a rajz(ok) szervezők általi felhasználásán alapulnak, abból fakadnak vagy azzal állnak összefüggésben. Az e szakaszban foglalt kötelezettségek a verseny lezárulását követően is fennállnak.

