Cartoon- en stripwedstrijd

GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN:

PICTURE IT!
Deelname is mogelijk tot 20 april 2015.

UN Women organiseert samen met de Europese Commissie, de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en
UNRIC een wedstrijd voor cartoons en stripverhalen over de gelijkheid van vrouwen en mannen.

UN WOMEN ZET ZICH WERELDWIJD IN VOOR EEN BETERE SITUATIE VOOR VROUWEN EN MEISJES.
CREËER EEN EIGEN CARTOON OF STRIPVERHAAL ZONDER TEKST EN DRAAG OOK EEN STEENTJE BIJ.

Waar denkt u aan wanneer het gaat over de rechten van de vrouw en de versterking van haar positie? Toon op uw eigen
creatieve manier uw visie op de verhouding tussen vrouwen en mannen, en welke positieve veranderingen u wilt zien. Picture it!
Alle (aspirant-)tekenaars die een passie hebben voor cartoons en stripverhalen, tussen 18 en 28 jaar oud zijn en in de EU wonen, kunnen deelnemen.

EEN EERSTE PRIJS: 1000 EUR
EEN TWEEDE PRIJS: 500 EUR
DRIE DERDE PRIJZEN: ELK 200 EUR
De vijf finalisten zullen in de zomer van 2015 tijdens een ceremonie in Brussel hun prijs in ontvangst mogen nemen. De reis- en verblijfkosten worden betaald door de organiserende instanties. Bovendien zullen de werken van de finalisten en halvefinalisten worden gepubliceerd in een boekje. De werken kunnen ook worden tentoongesteld en in andere publicaties worden opgenomen.

#Beijing20
De wedstrijd maakt deel uit van de UN Women-campagne “Empowering Women – Empowering Humanity: Picture It!”. Deze campagne wordt georganiseerd
ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de vierde Wereldvrouwenconferentie, die in 1995 in Peking plaatsvond. Meer informatie over de conferentie van
Peking, het slotdocument ervan en de Verklaring en het Actieprogramma van Peking vindt u op http://beijing20.unwomen.org/

Zend uw cartoon of stripverhaal in op http://beijing20.unwomen.org/en/get-involved/comic-competition.
Op deze website vindt u ook meer informatie over de wedstrijd, waaronder de algemene voorwaarden.

Informatie voor deelnemers
UN Women organiseert samen met de Europese Commissie, België en UNRIC een cartoon- en stripwedstrijd over de gelijkheid
van vrouwen en mannen. De wedstrijd maakt deel uit van de UN Women-campagne “Empowering Women – Empowering
Humanity: Picture It!”. Deze campagne wordt georganiseerd ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de vierde
Wereldvrouwenconferentie, die in 1995 in Peking plaatsvond.
Wij nodigen u uit om een cartoon of strip te maken over het onderwerp. Waar denkt u aan wanneer het gaat over de rechten van
de vrouw en de versterking van haar positie? En hoe ziet u de verhouding tussen vrouwen en mannen? Laat het ons zien, picture
it! Ga op zoek naar informatie over de conferentie van Peking, het slotdocument ervan en de Verklaring en het Actieprogramma
van Peking van 1995. Laat je inspireren door de 12 prioritaire actiedomeinen van het Actieprogramma van Peking:
- vrouwen en milieu
- vrouwen in gezaghebbende en besluitvormingsposities
- jonge meisjes
- vrouwen en economie
- vrouwen en armoede
- geweld tegen vrouwen
- mensenrechten van vrouwen
- onderwijs en opleiding van vrouwen
- institutionele mechanismen ter verbetering van de positie van vrouwen
- vrouwen en gezondheid
- vrouwen en de media
- vrouwen en gewapende conflicten
Meer informatie over de 20ste verjaardag van de conferentie van Peking vindt u op http://beijing20.unwomen.org/.
De regels:
- uw cartoon of strip mag geen tekst bevatten;
- uw werk mag bestaan uit één cartoon of een reeks cartoons van maximaal zes kaders, en het geheel moet passen op A4-formaat
(210 mm x 297 mm);
- uw cartoon of strip moet een resolutie hebben van ten minste 150 dpi.
Alle (aspirant-)tekenaars die een passie hebben voor cartoons en stripverhalen, tussen 18 en 28 jaar oud zijn en in de EU wonen,
kunnen deelnemen.
De finalisten worden gekozen door een jury die bestaat uit professionele striptekenaars en deskundigen op het gebied van
communicatie en de gelijkheid van vrouwen en mannen.
Prijzen:
Eén eerste prijs: 1 000 euro
Eén tweede prijs: 500 euro
Drie derde prijzen: elk 200 euro
De vijf finalisten zullen in de zomer van 2015 tijdens een ceremonie in Brussel hun prijs in ontvangst mogen nemen. De reis- en
verblijfkosten worden betaald door de organiserende instanties. Bovendien zullen de werken van de finalisten en halvefinalisten
worden gepubliceerd in een boekje. De werken kunnen ook worden tentoongesteld en in andere publicaties worden
opgenomen.
Deelname is mogelijk tot 20 april 2015.

Algemene voorwaarden
Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart u akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden:
ARTIKEL 1: Doel van de wedstrijd
1.1 De wedstrijd wordt georganiseerd door UN Women, samen met de Europese Commissie, de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking en UNRIC (hierna “de organiserende instanties” genoemd). De wedstrijd maakt deel uit van de
UN Women-campagne “Empowering Women – Empowering Humanity: Picture It!”. De campagne wordt georganiseerd ter
gelegenheid van de 20ste verjaardag van de vierde Wereldvrouwenconferentie, die in 1995 in Peking (China) plaatsvond. De
wedstrijd heeft als doel bekendheid te geven aan de 20ste verjaardag van de conferentie van Peking, door de Verklaring en
het Actieprogramma van Peking onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Dat programma omvat twaalf prioritaire
actiedomeinen, die centraal staan bij de wedstrijd: vrouwen en milieu, vrouwen in gezaghebbende en besluitvormingsposities,
jonge meisjes, vrouwen en economie, vrouwen en armoede, geweld tegen vrouwen, mensenrechten van vrouwen, onderwijs
en opleiding van vrouwen, institutionele mechanismen ter verbetering van de positie van vrouwen, vrouwen en gezondheid,
vrouwen en de media, en vrouwen en gewapende conflicten.
1.2 Alle inzendingen voor de wedstrijd moeten verband houden met de 20ste verjaardag van de conferentie van Peking en/of een
van de twaalf bovengenoemde thema’s. Inzendingen die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden automatisch uitgesloten. Op
het deelnemingsformulier moet duidelijk vermeld worden op welk prioritair actiedomein de tekening betrekking heeft.
ARTIKEL 2: Deelnemingsvoorwaarden
2.1 Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet u uw tekening(en) uploaden op http://beijing20.unwomen.org/en/getinvolved/comic-competition. Alleen de inzendingen die op de desbetreffende website zijn geüpload, worden aanvaard.
Deelname is gratis.
2.2 U mag maximaal drie tekeningen inzenden. Meerdere tekeningen moeten samen worden ingezonden. Elke tekening mag
slechts eenmaal worden ingezonden.
2.3 De uiterste termijn voor het inzenden van uw tekening(en) is 20 april 2015, middernacht (MET). Na het verstrijken van deze
termijn worden geen inzendingen meer aanvaard. Gezien de verwachte drukte kort vóór de uiterste termijn, raden wij u aan uw
tekening(en) ruim op tijd in te dienen.
2.4 U dient bij uw tekening(en) een ingevuld deelnemingsformulier te voegen met daarop uw naam, geboortedatum, adres,
nationaliteit en land van verblijf.
2.5 Een jury van ten minste vijf leden zal vijf finalisten en 12 tot 15 halvefinalisten selecteren. Het oordeel van de jury is definitief
en bindend.
2.6 Nadat de beoordeling is afgerond, worden alle finalisten en halvefinalisten per e-mail van de uitslag in kennis gesteld. Wanneer
UN Women u per e-mail een kennisgeving zendt, moet u daarop antwoorden om aan te geven dat u de prijs aanvaardt. Indien UN
Women van u geen antwoord ontvangt binnen zeven dagen vanaf de kennisgeving, heeft zij het recht de prijs aan een andere
deelnemer toe te wijzen.
2.7 De namen van de finalisten worden publiekelijk bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking die in de zomer van 2015 in Brussel
zal plaatsvinden. De prijzen:
- één eerste prijs van 1 000 euro,
- één tweede prijs van 500 euro,
- drie derde prijzen van elk 200 euro.
De vijf finalisten zullen in de zomer van 2015 tijdens een ceremonie in Brussel hun prijs in ontvangst mogen nemen. De reiskosten
binnen de EU en verblijfkosten worden betaald door de organiserende instanties. De kosten voor reizen uit landen buiten de EU
worden niet betaald.
De prijzen en de uitnodiging voor de prijsuitreiking kunnen niet worden overgedragen en niet worden ingewisseld voor geld.
De werken van de finalisten en halvefinalisten worden gepubliceerd in een boekje en kunnen ook worden tentoongesteld en in
andere publicaties worden opgenomen.
2.8 De organiserende instanties behouden zich het recht voor de wedstrijd te annuleren, te wijzigen, te schorsen of uit te stellen
in geval van onvoorziene omstandigheden waarover zij redelijkerwijs geen controle hebben. UN Women behoudt zich het recht
voor te allen tijde de algemene voorwaarden te veranderen of te wijzigen of bepaalde delen te schrappen of toe te voegen.
2.9 De organiserende instanties en hun functionarissen en contractanten kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden
gesteld voor vorderingen, verzoeken, verliezen en verplichtingen van welke aard ook, die voortvloeien uit of verband houden met
uw deelname aan deze wedstrijd of uw aanvaarding of gebruik van de toegekende prijzen.

ARTIKEL 3: Acceptatie van deelnemers en tekening(en)
3.1 Acceptatiecriteria voor deelnemers
3.1.1 U moet op 20 april 2015 tussen 18 en 28 jaar oud zijn. U moet uw geboortedatum vermelden op het deelnemingsformulier.
3.1.2 U moet in een lidstaat van de Europese Unie wonen. U moet uw land van verblijf vermelden op het deelnemingsformulier.
3.1.3 U moet bij het indienen van uw tekening(en) uw officiële naam en geldige contactgegevens opgeven.
3.2 Acceptatiecriteria voor tekeningen
3.2.1 Uw tekening(en) mag (mogen) geen tekst bevatten.
3.2.2 Uw tekeningen moeten op A4-formaat (210 mm x 297 mm) passen. Zowel de oriëntatie “liggend” als “staand” wordt aanvaard. Indien een werk uit meerdere plaatjes bestaat, mag het totale aantal vakken niet meer dan zes bedragen en de volledige
tekening moet op één A4-vel passen.
3.2.3 Uw tekening(en) moet(en) een resolutie hebben van ten minste 150 dpi. De grootte van het bestand mag niet meer dan 5
MB per tekening bedragen. De aanvaarde formaten zijn jpg, jpeg, png en pdf.
3.2.4 Uw tekening(en) mag (mogen) volgens de beoordeling van de organiserende instanties:
- niet getuigen van een gebrek aan respect voor de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Verenigde Naties;
- geen ongunstige gevolgen hebben voor de organiserende instanties;
- niet onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de organiserende instanties;
- niet schadelijk zijn voor personen die worden afgebeeld;
- geen naakt dan wel enige andere obscene, aanstootgevende of ongepaste inhoud bevatten.
De organiserende instanties kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor: a) problemen, verliezen of
schade veroorzaakt door vertraging bij en/of mislukken van de verzending of ontvangst van de inzending ten gevolge van
netwerk-, communicatie- of systeemonderbrekingen of fouten, en b) fouten, onderbrekingen, vernietiging, defecten, vertraagde
verwerking of verzending, storing van de website en onrechtmatige toegang tot inzendingen.
3.2.5 De ingezonden tekening(en) moet(en) origineel werk zijn dat nog niet is gepubliceerd. De deelnemers verklaren en garanderen dat hun ingezonden werk eigen werk is, niet van anderen is gekopieerd en geen schending vormt van de rechten van enige
andere persoon of entiteit.
3.2.6 De organiserende instanties kunnen onvolledige inzendingen en inzendingen die niet aan de algemene voorwaarden voldoen, naar eigen goeddunken automatisch uitsluiten.
ARTIKEL 4: Auteursrechten
4.1 Alle inzendingen voor de wedstrijd worden eigendom van de organiserende instanties; er wordt geen bevestiging gegeven
van ontvangst en de inzendingen worden niet teruggegeven. De deelnemer behoudt het auteursrecht op zijn ingezonden tekening(en), maar door deelname aan deze wedstrijd geeft hij onherroepelijke en blijvende toestemming aan de organiserende instanties en andere door de organiserende instanties gemachtigden om, zonder verdere vergoeding of attributies, zowel de ingediende tekening(en) als zijn naam en woonplaats te gebruiken, te verspreiden, te reproduceren of op enige andere wijze aan te
wenden, in zijn geheel of gedeeltelijk, via alle bestaande of later uitgedachte middelen, methoden en media, over de hele wereld,
voor de volledige duur van het auteursrecht op de tekening(en). De deelnemer stemt er ook mee in dat de organiserende instanties met betrekking tot de ingezonden tekening(en) bepaalde handelingen verrichten (of nalaten) die anders een inbreuk zouden
kunnen vormen op zijn morele rechten. De organiserende instanties en/of de door hun gemachtigde andere instanties hebben
het recht om de ingezonden tekening(en) te bewerken, aan te passen en te wijzigen.
ARTIKEL 5: Schadeloosstelling
5.1 Door inzending van uw tekening(en) voor deze wedstrijd stemt u ermee in de organiserende instanties en hun functionarissen, contractanten, werknemers, consultants, onderaannemers en andere vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren met betrekking tot alle vervolgingen, procedures, vorderingen, verzoeken, verliezen en verplichtingen van
welke aard ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle proceskosten en -uitgaven, advocatenkosten, betalingen van schadevergoedingen, die uitgaan van een derde partij jegens de organiserende instanties en gebaseerd zijn op, voortvloeien uit of verband houden met het gebruik door de organiserende instanties van de tekening(en). De in dit deel opgenomen verplichtingen
blijven ook na het eind van de wedstrijd gelden.

