
Więcej informacji na temat konkursu, w tym pełny tekst regulaminu, oraz przesyłanie prac 
na stronie:  http://beijing20.unwomen.org/en/get-involved/comic-competition 

RÓWNOŚĆ  PŁCI: 
NARYSUJ TO!

Konkurs na komiks 

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2015 r.

JEDNA PIERWSZA NAGRODA: :  1000 EUR
 JEDNA DRUGA NAGRODA:  500 EUR 

         TRZY TRZECIE NAGRODY: PO 200 EUR
Latem 2015 r. pięcioro laureatów zostanie zaproszonych do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród konkursowych. Koszty po-
dróży i pobytu zostaną pokryte są przez organizatorów. Ponadto rysunki laureatów i osób wyróżnionych zostaną opublikowane 

w broszurze. Mogą one również zostać wykorzystane do organizacji wystawy lub do przygotowania dalszych publikacji.

Pokaż nam swoje skojarzenia związane z prawami kobiet i wzmocnieniem ich pozycji. Daj upust swojej kreatywności 
i zilustruj relacje pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz pozytywne zmiany, które pragniesz ujrzeć. Narysuj to!
Konkurs jest skierowany do rysowników komiksów i studentów kierunków artystycznych w wieku od 18 do 28 lat, którzy mieszkają w państwie członkowskim UE.

PRZEŚLIJ SWÓJ RYSUNEK NIEZAWIERAJĄCY SŁÓW I PRZYŁĄCZ SIĘ 
DO UN WOMEN W STARANIACH O OCHRONĘ PRAW KOBIET I DZIEWCZĄT NA ŚWIECIE. 

UN Women, wraz z Komisją Europejską, belgijską agendą rządową ds. współpracy rozwojowej i UNRIC 
organizuje konkurs na komiks lub karykaturę o tematyce równości płci. 

Konkurs jest częścią kampanii UN Women pt. „Empowering Women – Empowering Humanity: Picture It!” (Wzmocnienie pozycji kobiet - Wzmocnienie pozycji ludzkości: 
Narysuj to!) stanowiącej uczczenie 20. rocznicy Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 r. Więcej informacji o konferencji w 

Pekinie oraz jej dokumencie końcowym, deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie działania można znaleźć na stronie: http://beijing20.unwomen.org/

#Beijing20



Krótka informacja dla uczestników

UN Women, wraz z Komisją Europejską, Belgią i UNRIC (Regionalnym Centrum Informacji ONZ dla Europy Zachodniej) organizują 
konkurs na komiks lub karykaturę o tematyce równości płci. Konkurs jest częścią kampanii UN Women pt. „Empowering Women 
– Empowering Humanity: Picture It!” (Wzmocnienie pozycji kobiet - Wzmocnienie pozycji ludzkości: Narysuj to!) stanowiącej 
uczczenie 20. rocznicy Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 r. 

Zapraszamy do rysowania. Pokaż nam swoje skojarzenia związane z prawami kobiet, wzmocnieniem ich pozycji i relacjami 
pomiędzy kobietami i mężczyznami. Zapoznaj się z dokumentem końcowym konferencji w Pekinie, deklaracją pekińską i pekińską 
platformą działania, które zostały przyjęte w Pekinie w 1995 r. Wykorzystaj jako inspirację do swojej pracy jeden z 12 kluczowych 
obszarów zainteresowania określonych w pekińskiej platformie działania:

- Kobiety i środowisko
- Kobiety w organach władzy i w procesie podejmowania decyzji
- Sytuacja dziewcząt
- Kobiety i gospodarka 
- Kobiety i ubóstwo 
- Przemoc wobec kobiet 
- Prawa kobiet w kontekście praw człowieka 
- Kształcenie i szkolenie kobiet 
- Mechanizmy instytucjonalne na rzecz poprawy statusu kobiet 
- Kobiety i zdrowie 
- Kobiety i media
- Kobiety i konflikty zbrojne 

Więcej informacji na temat 20. rocznicy konferencji w Pekinie można znaleźć na stronie internetowej http://beijing20.unwomen.
org/.

Rysunek musi spełniać następujące wymogi:
- Komiks lub karykatura nie może zawierać słów.
- Praca może składać się z jednego rysunku lub planszy zwierającej maksymalnie 6 kadrów, i musi mieścić się na stronie o formacie 
   A 4 (210 mm x 297 mm).
- Rozdzielczość rysunku musi wynosić przynajmniej 150 dpi. 

Konkurs jest skierowany do rysowników komiksów i studentów kierunków artystycznych w wieku od 18 do 28 lat, którzy mieszkają 
w państwie członkowskim UE. 

Laureaci zostaną wyłonieni przez jury złożone z zawodowych rysowników, ekspertów w dziedzinie równości płci i ekspertów w 
dziedzinie komunikacji. 

Nagrody:
Jedna pierwsza nagroda: 1000 EUR
Jedna druga nagroda: 500 EUR 
Trzy trzecie nagrody: po 200 EUR
Latem 2015 r. pięcioro laureatów zostanie zaproszonych do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród konkursowych. Koszty 
podróży i pobytu zostaną pokryte są przez organizatorów. Ponadto rysunki laureatów i osób wyróżnionych zostaną opublikowane 
w broszurze. Mogą one również zostać wykorzystane do organizacji wystawy lub do przygotowania dalszych publikacji.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 r.



Regulamin

Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na następujące warunki:

ARTYKUŁ 1 Cel konkursu
1.1 Konkurs jest organizowany przez UN Women i jej partnerów, Komisję Europejską, belgijską agendę rządową ds. współpracy 
rozwojowej i UNRIC (zwanych dalej razem „organizatorami”). Konkurs jest częścią kampanii UN Women pt. „Empowering Women 
– Empowering Humanity: Picture It!” (Wzmocnienie pozycji kobiet - Wzmocnienie pozycji ludzkości: Narysuj to!) stanowiącej 
uczczenie 20. rocznicy Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 r. Konkurs ma na 
celu propagowanie wiedzy na temat 20. rocznicy konferencji w Pekinie. Dokładniej rzecz biorąc, konkurs zachęca młodych ludzi 
do zapoznania się z treścią deklaracji pekińskiej i jej platformy działania. Platforma działania obejmuje następujące dwanaście 
kluczowych obszarów zainteresowania, na których skupia się konkurs: 
(1) Kobiety i środowisko, (2) Kobiety w organach władzy i w procesie podejmowania decyzji, (3) Sytuacja dziewcząt, (4) Kobiety 
i gospodarka, (5) Kobiety i ubóstwo, (6) Przemoc wobec kobiet, (7) Prawa kobiet w kontekście praw człowieka, (8) Kształcenie i 
szkolenie kobiet, (9) Mechanizmy instytucjonalne na rzecz poprawy statusu kobiet, (10) Kobiety i zdrowie, (11) Kobiety i media, 
(12) Kobiety i konflikty zbrojne.
1.2 Wszystkie prace na konkurs muszą być inspirowane 20. rocznicą konferencji w Pekinie i dwunastoma zagadnieniami, o których 
mowa powyżej. Prace odbiegających od wyżej opisanej tematyki zostaną automatycznie odrzucone. Obszar zainteresowania, 
którego dotyczy praca, musi zostać podany w formularzu zgłoszeniowym. 

ARTYKUŁ 2 Warunki uczestnictwa

2.1 Aby przystąpić do konkursu, należy przesłać swój rysunek poprzez specjalną stronę internetową: http://beijing20.unwomen.
org/en/get-involved/comic-competition . Przyjęte zostaną tylko prace przesłane za pomocą specjalnej strony internetowej. 
Zgłoszenie jest bezpłatne.
2.2 Można zgłosić maksymalnie trzy rysunki. Wszystkie rysunki należy zgłosić w tym samym momencie. Zgłoszenia można 
dokonać tylko raz.
2.3 Rysunki trzeba zgłosić do północy czasu środkowoeuropejskiego dnia 20 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia po terminie nie zostaną 
przyjęte. Ze względu na przewidywaną dużą liczbę zgłoszeń w ostatniej chwili, radzimy przesłać swoje prace na długo przed 
terminem.
2.4 Wraz z rysunkami należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, 
obywatelstwo i państwo zamieszkania.
2.5 Jury składające się z przynajmniej pięciu osób wybierze pięciu laureatów, jak również przyzna od 12 do 15 wyróżnień. Decyzje 
jury są ostateczne i wiążące. 
2.6 Wszyscy laureaci i osoby wyróżnione otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną po zakończeniu obrad jury. Jeśli 
otrzymają Państwo pocztą elektroniczną powiadomienie od UN Women, w celu przyjęcia nagrody konieczne jest przesłanie 
odpowiedzi. Jeżeli UN Women nie otrzyma od Państwa odpowiedzi w ciągu siedmiu dni od powiadomienia, zastrzega sobie 
prawo do przyznania nagrody innemu uczestnikowi.
2.7 Nazwiska laureatów zostaną podane do wiadomości publicznej podczas ceremonii wręczenia nagród w Brukseli latem 2015 r. 
Nagrody są następujące:
- jedna pierwsza nagroda w wysokości 1000 euro,
- jedna druga nagroda w wysokości 500 euro,
- trzy trzecie nagrody w wysokości 200 euro każda.
Latem 2015 r. pięcioro laureatów zostanie zaproszonych do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród konkursowych. Koszty 
podróży na terenie UE i koszty pobytu zostaną pokryte przez organizatorów. Koszty podróży z państw innych niż państwa 
członkowskie UE nie mogą zostać pokryte. 
Nagrody i zaproszenia na ceremonię wręczenia nagród są niezbywalne i nie mogą być wymieniane na środki pieniężne. 
Rysunki laureatów i osób wyróżnionych zostaną opublikowane w broszurze. Mogą one również zostać wykorzystane do 
organizacji wystawy lub do przygotowania dalszych publikacji.
2.8 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia, zmiany, zawieszenia lub przesunięcia konkursu na późniejszy termin 
w przypadku nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza ich kontrolą. UN Women zastrzega sobie prawo do zmiany, 
uzupełniania, usuwania lub dodawania warunków niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
2.9 Organizatorzy i ich urzędnicy oraz przedstawiciele nie odpowiadają ani nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności 
za jakiekolwiek roszczenia, straty ani wierzytelności, wynikające z Państwa udziału w konkursie lub z przyjęcia przez Państwa 
przyznanych nagród lub ich wykorzystywania.



ARTYKUŁ 3 Kryteria kwalifikacji uczestników i rysunków

3.1 Kryteria kwalifikacji uczestników
3.1.1 Uczestnicy muszą być w wieku od 18 do 28 lat na dzień 20 kwietnia 2015 r. W formularzu zgłoszeniowym należy podać datę 
urodzenia.
3.1.2 Uczestnicy muszą mieć miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej. W formularzu zgłoszeniowym 
należy wskazać miejsce zamieszkania.
3.1.3 Przesyłając prace uczestnicy muszą używać swojego urzędowego imienia i nazwiska oraz podać swoje aktualne dane kontak-
towe.

3.2 Kryteria kwalifikacji rysunków
3.2.1 Rysunek nie może zawierać słów. 
3.2.2 Rysunek musi mieścić się na jednej stronie formatu DIN A4 (210 mm x 297 mm). Dopuszczalna jest zarówno pozioma jak i 
pionowa orientacja strony. Jeżeli rysunek składa się z kilku kadrów, liczba kadrów nie może przekraczać sześciu pól, a rysunek musi 
mieścić się na jednej stronie formatu DIN A4.
3.2.3 Rozdzielczość rysunku(-ów) musi wynosić przynajmniej 150 dpi. Wielkość plików jest ograniczona do 5 MB na jeden rysunek. 
Akceptujemy pliki w formacie jpg, jpeg, png, i pdf.
3.2.4 W ocenie organizatorów rysunek nie może:
- być niezgodny z zasadą bezstronności i niezależności Organizacji Narodów Zjednoczonych;
- szkodzić powadze organizatorów;
- być niezgodny z celami i założeniami organizatorów;
- być obraźliwy wobec osób przedstawionych na rysunku;
- zawierać scen pokazujących nagość, scen wulgarnych ani obraźliwych lub nieodpowiednich treści.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za: a) żadne problemy, straty lub szkody wynikłe ze opóźnionego otrzymania lub 
opóźnionego przesłania lub błędu podczas otrzymywania i wysłania pracy w wyniku dowolnej awarii lub przerwy w działaniu sie-
ci, przesyłu lub systemu, ani za b) żadne błędy, przerwy w działaniu, wykasowania, usterki, opóźnienia operacji lub transmisji, awa-
rie strony lub nieuprawniony dostęp do prac.
3.2.5 Przesłane rysunki muszą być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami. Uczestnicy gwarantują, że praca jest ich oryginalnym 
dziełem, nie została skopiowana od innych osób i nie narusza praw żadnej innej osoby lub podmiotu.
3.2.6 Prace niekompletne lub prace niezgodne z niniejszym regulaminem zostaną automatycznie wykluczone według własnego 
uznania organizatorów.

ARTYKUŁ 4 Prawa autorskie 
4.1 Wszystkie prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatorów. Odbiór prac nie zostanie potwierdzony, a prace nie 
będą zwracane. Prawa autorskie do wszelkich przesłanych rysunków pozostają własnością uczestnika, ale przekazanie pracy na 
konkurs stanowi nieodwołalne i bezterminowe zezwolenie oraz zgodę uczestnika wobec organizatorów i innych osób upoważni-
onych przez organizatorów, bez dalszej rekompensaty lub przyznania autorstwa, na wykorzystywanie, rozpowszechnianie, pow-
ielanie lub wykorzystywanie w inny sposób przesłanych rysunków w całości lub w części, a także imienia i nazwiska uczestnika 
oraz miasta i państwa zamieszkania, za pomocą wszelkich środków lub metod obecnie znanych lub opracowywanych później, we 
wszystkich istniejących obecnie mediach lub mediach powstałych w przyszłości, na całym świecie, przez cały okres ochrony praw 
autorskich do rysunku(-ów). Uczestnik wyraża również zgodę na wszelkie działania (lub zaniechania) organizatorów w odniesieniu 
do przesłanego(-ych) rysunku(-ów), które w innym przypadku mogłoby stanowić naruszenie autorskich praw osobistych uczest-
nika. Organizatorzy lub inne osoby upoważnione przez organizatorów mają prawo do edytowania i adaptacji przekazanego(-ych) 
rysunku(-ach) oraz do wprowadzania w nim/nich zmian.

ARTYKUŁ 5 Odszkodowanie 
5.1 Przesyłając rysunek na konkurs uczestnik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności organizatorów i ich urzęd-
ników, pracowników tymczasowych, pracowników, konsultantów, podwykonawców oraz innych przedstawicieli z tytułu wszelkich 
pozwów, postępowań, roszczeń, żądań, strat i odpowiedzialności wniesionych przez osobę trzecią przeciwko organizatorom, w 
tym, ale nie wyłącznie, wszystkich kosztów postępowań i honorariów adwokackich, płatności w ramach ugody i odszkodowań, na 
podstawie wykorzystania rysunku(-ów) przez organizatorów, wynikających z takiego wykorzystania lub z nim związanych. Zobow-
iązania na podstawie niniejszej części pozostają w mocy po zakończeniu konkursu.


