
Obține informații suplimentare despre concurs, inclusiv despre condițiile de participare, și încarcă-ți 
desenul la adresa http://beijing20.unwomen.org/en/get-involved/comic-competition 

EGALITATEA DE GEN:
ÎN VIZIUNEA TA!

Concurs de benzi desenate și caricaturi 

Data-limită de depunere a creațiilor este 20 aprilie 2015.

UN PREMIU PENTRU LOCUL ÎNTÂ I :  1000 EUR
 UN PREMIU PENTRU LOCUL AL DOILEA:  500 EUR 

TREI  PREMII  PENTRU LOCUL AL TREILEA:  200 EUR FIECARE
Cei cinci finaliști vor fi invitați la Bruxelles pentru ceremonia de decernare a premiilor, care va avea loc în vara anului 2015. Chel-
tuielile de călătorie și de ședere vor fi suportate de către organizatori. În plus, desenele finaliștilor și ale semifinaliștilor vor fi pub-

licate într-o broșură, existând și posibilitatea ca acestea să fie prezentate în cadrul unei expoziții și să fie republicate.

Arată-ne cum vezi tu drepturile și afirmarea femeilor. Dă-ți frâu liber creativității și ilustrează 
relația dintre femei și bărbați și schimbările pozitive care vrei să aibă loc. În viziunea ta!
Pot participa la concurs desenatori, caricaturiști și studenți ai facultăților de artă care au vârste cuprinse între 18 și 28 de ani și sunt rezidenți ai unui stat membru al UE..

TRIMITE-NE UN  DESEN FĂRĂ CUVINTE FĂCUT DE TINE ȘI DEVINO UN APĂRĂTOR 
AL CAUZEI FEMEILOR ȘI FETELOR DIN LUMEA ÎNTREAGĂ ALĂTURI DE UN WOMEN. 

Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeii (UN Women) organizează, alături de Comisia 
Europeană, de Agenția belgiană de Cooperare pentru Dezvoltare și de Centrul Regional de Informare al Națiunilor Unite 

pentru Europa de Vest (UNRIC), un concurs de benzi desenate și caricaturi pe tema egalității de gen. 

Concursul face parte din campania organizată de UN Women și intitulată „Afirmarea femeilor – Afirmarea umanității: în viziunea ta!”, care marchează a 20-a 
aniversare a celei de a patra Conferințe Mondiale a ONU privind Femeile, organizată la Beijing în 1995. Află despre Conferința de la Beijing și despre documentul 

rezultat în urma acesteia, Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune, la adresa http://beijing20.unwomen.org/.

#Beijing20



Instrucțiuni pentru participanți

UN Women organizează, alături de Comisia Europeană, de Belgia și de UNRIC, un concurs de benzi desenate și caricaturi pe 
tema egalității de gen. Concursul face parte din campania organizată de UN Women și intitulată „Afirmarea femeilor – Afirmarea 
umanității: în viziunea ta!”, care marchează a 20-a aniversare a celei de a patra Conferințe Mondiale a ONU privind Femeile, 
organizată la Beijing în 1995. 

Te invităm să participi cu desenele tale. Arată-ne cum vezi tu drepturile și afirmarea femeilor și relația dintre femei și bărbați. Află 
detalii despre Conferința de la Beijing și despre documentul rezultat în urma acesteia, Declarația de la Beijing și Platforma de 
acțiune, care a fost adoptat la Beijing în 1995. Inspiră-te din cele 12 teme majore ale Platformei de la Beijing:

- Femeia și mediul
- Femeia în poziție de putere și de decizie
- Copila
- Femeia și economia 
- Femeia și sărăcia 
- Violența asupra femeii 
- Drepturile omului pentru femeie 
- Educarea și formarea femeilor 
- Mecanismele instituționale pentru promovarea femeilor 
- Femeia și sănătatea 
- Femeia și mass-media
- Femeia și conflictele armate 

Poți obține mai multe informații despre cea de a 20-a aniversare a Conferinței de la Beijing la adresa http://beijing20.unwomen.
org/.

Reguli pentru benzile desenate și caricaturile trimise la concurs:
- nu trebuie să conțină cuvinte;
- trebuie să constea într-un desen sau într-o suită de maximum șase desene și să încapă într-o pagină DIN A4 (210 mm x 297 mm);
- trebuie să aibă o rezoluție de cel puțin 150 dpi. 

Pot participa la concurs desenatori, caricaturiști și studenți ai facultăților de artă care au vârste cuprinse între 18 și 28 de ani și sunt 
rezidenți ai unui stat membru al UE. 

Finaliștii vor fi selectați de un juriu alcătuit din desenatori profesioniști, din experți în domeniul egalității de gen și din experți în 
comunicare.

Un premiu pentru locul întâi: 1 000 EUR
Un premiu pentru locul al doilea: 500 EUR 
Trei premii pentru locul al treilea: 200 EUR fiecare

Cei cinci finaliști vor fi invitați la Bruxelles pentru ceremonia de decernare a premiilor, care va avea loc în vara anului 2015. 
Cheltuielile de călătorie și de ședere vor fi suportate de către organizatori. În plus, desenele finaliștilor și ale semifinaliștilor vor fi 
publicate într-o broșură, existând și posibilitatea ca acestea să fie prezentate în cadrul unei expoziții și să fie republicate.

Data-limită de depunere a creațiilor este 20 aprilie 2015.



Clauze și condiții

Persoanele care își înscriu creațiile la prezentul concurs acceptă clauzele și condițiile expuse mai jos.

ARTICOLUL 1 Obiectivul concursului
1.1 Concursul este organizat de UN Women și de partenerii săi pentru concurs: Comisia Europeană, Agenția belgiană de 
Cooperare pentru Dezvoltare și UNRIC (desemnați în continuare în mod colectiv drept „organizatorii”). Concursul face parte din 
campania organizată de UN Women și intitulată „Afirmarea femeilor – Afirmarea umanității: în viziunea ta!”, care marchează a 20-a 
aniversare a celei de a patra Conferințe Mondiale a ONU privind Femeile, organizată la Beijing în 1995. Concursul își propune să 
aducă în atenția publicului cea de a 20-a aniversare a Conferinței de la Beijing. Mai precis, prin acest concurs tinerii sunt invitați 
să se familiarizeze cu conținutul Declarației de la Beijing și al Platformei de acțiune. Platforma de acțiune cuprinde următoarele 
douăsprezece teme majore, asupra cărora se concentrează concursul: 
(1) Femeia și mediul, (2) Femeia în poziție de putere și de decizie, (3) Copila, (4) Femeia și economia, (5) Femeia și sărăcia, (6) 
Violența asupra femeii, (7) Drepturile omului pentru femeie, (8) Educarea și formarea femeilor, (9) Mecanismele instituționale 
pentru promovarea femeilor, (10) Femeia și sănătatea, (11) Femeia și mass-media, (12) Femeia și conflictele armate.
1.2 Toate creațiile înscrise la concurs trebuie să se inspire din cea de a 20-a aniversare a Conferinței de la Beijing și/sau din cele 
douăsprezece teme enumerate mai sus. Creațiile care nu respectă aceste criterii sunt descalificate automat. Tema majoră abordată 
în desen trebuie să fie indicată în formularul de înscriere la concurs. 

ARTICOLUL 2 Condițiile de participare

2.1 Persoanele care doresc să se înscrie la concurs trebuie să își încarce desenul pe site-ul internet prevăzut în acest scop: http://
beijing20.unwomen.org/en/get-involved/comic-competition  Numai creațiile încărcate pe site-ul internet prevăzut în acest 
scop vor fi acceptate. Înscrierea este gratuită.
2.2 Pot fi înscrise la concurs maximum trei desene de persoană. Fiecare concurent trebuie să își înscrie toate desenele în același 
timp. Concurenții își pot înscrie desenul (desenele) doar o singură dată.
2.3 Data-limită pentru înscrierea desenului (desenelor) este 20 aprilie 2015 la miezul nopții (CET). Desenele înscrise după data-
limită nu vor fi acceptate. Întrucât este de așteptat ca înscrierile de ultim moment să atingă un volum ridicat, concurenților le este 
recomandat să își înscrie desenul (desenele) cu mult înainte de data-limită.
2.4 Alături de desen (desene), concurenții trebuie să depună un formular de înscriere completat cu numele, data nașterii, adresa, 
naționalitatea și țara de reședință.
2.5 O comisie de jurizare alcătuită din cel puțin cinci membri va selecta cinci finaliști și între 12 și 15 semifinaliști. Deciziile juriului 
sunt definitive și obligatorii. 
2.6 Toți finaliștii și semifinaliștii vor fi notificați prin e-mail după încheierea etapei de jurizare. Concurenții care primesc un e-mail 
de notificare din partea UN Women trebuie să răspundă la respectivul e-mail de notificare pentru a-și accepta premiul. Dacă în 
termen de șapte zile de la notificare nu primește niciun răspuns, UN Women își rezervă dreptul de a reatribui premiul unui alt 
participant.
2.7 Numele finaliștilor vor fi date publicității în cadrul unei ceremonii de premiere, care va avea loc la Bruxelles în vara anului 2015. 
Premiile sunt următoarele:
- un premiu pentru locul întâi, în valoare de 1 000 EUR,
- un premiu pentru locul al doilea, în valoare de 500 EUR,
- trei premii pentru locul al treilea, în valoare de 200 EUR fiecare.
Cei cinci finaliști vor fi invitați la ceremonia de decernare a premiilor, care va avea loc la Bruxelles în vara anului 2015. Cheltuielile 
de călătorie în interiorul UE și cheltuielile de cazare vor fi suportate de către organizatori. Nu se poate asigura finanțarea 
cheltuielilor de călătorie din țări care nu sunt state membre ale UE. 
Premiile și invitația la ceremonia de premiere nu sunt transferabile și nu pot fi schimbate în numerar.
Desenele finaliștilor și ale semifinaliștilor vor fi publicate într-o broșură, existând și posibilitatea ca acestea să fie prezentate în 
cadrul unei expoziții și să fie republicate.
2.8 Organizatorii își rezervă dreptul de a anula, de a modifica, de a suspenda sau de a amâna concursul în cazul apariției unor 
situații neprevăzute independente de voința lor. UN Women își rezervă dreptul de a modifica, de a rectifica, de a șterge sau de a 
completa în orice moment prezentele clauze și condiții.
2.9 Organizatorii și funcționarii și agenții acestora nu răspund pentru eventualele pretenții, cereri, pierderi și obligații, indiferent de 
natura lor, care ar putea rezulta din participarea la acest concurs sau din acceptarea sau utilizarea premiilor acordate ori în legătură 
cu acestea.



ARTICOLUL 3 Eligibilitatea concurenților și a desenelor

3.1 Eligibilitatea concurenților
3.1.1 Concurenții trebuie să aibă între 18 și 28 de ani la 20 aprilie 2015. Concurenții trebuie să indice data nașterii în formularul de 
înscriere.
3.1.2 Concurenții trebuie să fie rezidenți ai unui stat membru al Uniunii Europene. Concurenții trebuie să indice țara de reședință în 
formularul de înscriere.
3.1.3 Concurenții trebuie să își folosească numele legal și să furnizeze date de contact valabile împreună cu desenul (desenele) în-
scris(e) la concurs.

3.2 Eligibilitatea desenelor
3.2.1 Desenul (desenele) nu trebuie să conțină cuvinte. 
3.2.2 Desenul (desenele) trebuie să încapă într-o pagină DIN A4 (210 mm x 297 mm). Se acceptă ambele tipuri de orientare a pag-
inii: portret și vedere. În cazul desenelor cu mai multe imagini, numărul de imagini nu poate depăși șase casete și desenul întreg 
trebuie să încapă într-o pagină DIN A4.
3.2.3 Desenul (desenele) trebuie să aibă o rezoluție de cel puțin 150 dpi. Dimensiunea fișierelor nu poate depăși 5 MB pe desen. Se 
acceptă fișierele în format JPG, JPEG, PNG și PDF.
3.2.4 Organizatorii nu acceptă desenele care, în aprecierea lor:
- nu respectă imparțialitatea și independența Organizației Națiunilor Unite;
- pun organizatorii într-o lumină negativă;
- sunt incompatibile cu scopurile și obiectivele organizatorilor;
- sunt depreciative față de oricare dintre persoanele ilustrate;
- conțin scene de nuditate sau de obscenitate sau alte scene jignitoare sau necorespunzătoare.
Organizatorii nu răspund pentru: a) eventualele probleme, pierderi sau daune cauzate de primirea și trimiterea cu întârziere și/
sau de neprimirea și netrimiterea înscrierii, ca urmare a unei întreruperi sau a unei erori de rețea, de comunicare sau de sistem, și 
nici pentru b) eventualele erori, întreruperi, ștergeri, defecțiuni, întârzieri de funcționare sau de transmitere, opriri accidentale ale 
funcționării site-urilor sau accesări neautorizate ale înscrierilor.
3.2.5 Desenele înscrise la concurs trebuie să fie lucrări originale și să nu mai fi fost publicate. Concurenții declară și garantează că 
desenul (desenele) înscris(e) la concurs sunt lucrările lor originale, că nu au fost copiate de la alte persoane și că nu încalcă dreptu-
rile niciunei alte persoane sau entități.
3.2.6 Desenele în cazul cărora procesul de înscriere a fost incomplet sau nu a respectat prezentele clauze și condiții vor fi descalifi-
cate automat, la alegerea exclusivă a organizatorilor.

ARTICOLUL 4 Dreptul de autor 
4.1 Toate desenele înscrise la concurs devin proprietatea organizatorilor. Organizatorii nu vor confirma primirea desenelor și nu 
vor returna desenele. Dreptul de autor asupra desenului (desenelor) înscris(e) la concurs rămâne proprietatea concurentului, însă, 
prin înscrierea în acest concurs, concurentul consimte, în mod irevocabil și permanent, să acorde organizatorilor și terților autor-
izați de aceștia, fără a pretinde plata vreunei remunerații sau compensații, dreptul de a utiliza, de a distribui, de a reproduce sau de 
a folosi în alt mod desenul (desenele) înscris(e), integral sau parțial, precum și numele, orașul și statul său de reședință, prin orice 
mijloc sau metodă cunoscută în prezent sau concepută ulterior, în orice mijloc de informare în masă existent în prezent sau creat 
ulterior, în toată lumea, pe durata dreptului de autor asupra desenului (desenelor). De asemenea, concurentul consimte să acorde 
organizatorilor dreptul de a întreprinde orice fel de acte (sau de a nu întreprinde niciun fel de acte) cu privire la desenul (desenele) 
înscris(e) la concurs care altfel ar putea constitui o încălcare a drepturilor morale ale concurentului. Organizatorii și/sau alte per-
soane autorizate de organizatori au dreptul de a edita, de a adapta și de a modifica desenul (desenele) înscris(e) la concurs.

ARTICOLUL 5 Acordarea de compensații 
5.1 Prin înscrierea desenului (desenelor) la concurs, concurentul își declară acordul de a compensa și de a scoate din cauză organi-
zatorii, precum și funcționarii, agenții, angajații, consultanții, subcontractanții și alți reprezentanți ai acestora, în cazul oricărui fel 
de acțiune în justiție, procedură, plângere, cerere, pierdere și obligație introdusă de un terț împotriva organizatorilor, inclusiv de a 
suporta, dar fără a se limita la acestea, toate eventualele cheltuieli de judecată, onorarii ale avocaților, plățile de compensare finan-
ciară și despăgubiri, care au la bază utilizarea desenului (desenelor) de către organizatori, care rezultă din această utilizare sau care 
au legătură cu aceasta. Obligațiile prevăzute la prezentul articol nu se sting odată cu încheierea concursului.


