
Viac informácií o súťaži spolu s plným znením podmienok nájdete na adrese http://beijing20.unwomen.
org/en/get-involved/comic-competition,  kde môžete zároveň nahrať svoju kresbu.

RODOVÁ ROVNOSŤ :
NAKRESLITE TO!

Súťaž komiksov a kreslených vtipov 

Do súťaže sa môžete prihlásiť do 20. apríla 2015.

JEDNA PRVÁ  CENA: 1000 EUR
 JEDNA DRUHÁ  CENA:  500 EUR 

          TRI  TRETIE CENY:  200 EUR NA VÍŤAZA
Piati finalisti budú pozvaní do Bruselu na slávnostné odovzdávanie cien v lete 2015. Náklady na cestu a po-
byt uhradia organizátori. Kresby finalistov a semifinalistov budú uverejnené v osobitnej brožúre a môžu byť 

použité v rámci výstavy alebo ďalších publikácií.

Vyjadrite obrazom svoje myšlienky v súvislosti s právami žien a posilňovaním ich postavenia. Dajte voľný priechod 
svojej tvorivosti a zachyťte vzťah medzi ženami a mužmi alebo to, aké zmeny k lepšiemu by ste si želali. Nakreslite to!
Na súťaži sa môžu zúčastniť komiksoví výtvarníci, karikaturisti a študenti umeleckých škôl vo veku od 18 do 28 rokov, ktorí majú bydlisko v členskom štáte EÚ.

POŠLITE SVOJU KRESBU BEZ TEXTU A PRIPOJTE SA K OSN 
ŽENY V CELOSVETOVOM BOJI ZA PRÁVA ŽIEN A DIEVČAT. 

Orgán OSN Ženy spoločne s Európskou komisiou, Belgickou rozvojovou spoluprácou a regionálnym 
informačným strediskom OSN organizuje súťaž komiksov a kreslených vtipov na tému rodovej rovnosti.

Súťaž je súčasťou kampane orgánu OSN Ženy „Empowering Women – Empowering Humanity: Picture it!“ (Posilnenie postavenia žien – posilnenie 
ľudskosti: Nakreslite to!) organizovanej pri príležitosti 20. výročia štvrtej svetovej konferencie o ženách konanej v Pekingu v roku 1995. Prečítajte si o 

konferencii v Pekingu a prijatých záveroch – Pekinskej deklarácii a akčnej platforme na adrese http://beijing20.unwomen.org/

#Beijing20



Informácie pre účastníkov

Orgán OSN Ženy spoločne s Európskou komisiou, Belgickom a regionálnym informačným strediskom OSN organizuje súťaž 
komiksov a kreslených vtipov na tému rodovej rovnosti. Súťaž je súčasťou kampane orgánu OSN Ženy „Empowering Women – 
Empowering Humanity: Picture it!“ (Posilnenie postavenia žien – posilnenie ľudskosti: Nakreslite to!) organizovanej pri príležitosti 
20. výročia štvrtej svetovej konferencie o ženách konanej v Pekingu v roku 1995. 

Nakreslite to. Ukážte nám, čo vám napadne, keď sa zamyslíte nad právami žien a posilnením ich postavenia alebo nad vzťahom 
medzi ženami a mužmi. Prečítajte si o konferencii v Pekingu a záveroch, ktoré boli prijaté v roku 1995 – Pekinskej deklarácii a 
akčnej platforme. Inšpiráciu pre vaše kresby hľadajte v 12 kritických oblastiach záujmu Pekinskej akčnej platformy:

- Ženy a životné prostredie
- Ženy vo vedúcich a rozhodovacích funkciách
- Dieťa ženského pohlavia
- Ženy a hospodárstvo 
- Ženy a chudoba 
- Násilie páchané na ženách 
- Ľudské práva žien 
- Vzdelávanie a odborná príprava žien 
- Inštitucionálne mechanizmy na podporu žien 
- Ženy a zdravie 
- Ženy a médiá
- Ženy a ozbrojený konflikt 

Viac informácií o 20. výročí konferencie v Pekingu nájdete na stránke http://beijing20.unwomen.org/.

Kresby musia spĺňať nasledujúce pravidlá:
- Komiks alebo kreslený vtip nesmie obsahovať nijaký text.
- Príspevok môže tvoriť jedna kresba alebo séria obrázkov, pričom na jednej strane formátu A4  (210 mm x 297 mm) môže byť 
  maximálne šesť políčok.
- Kresba musí byť v rozlíšení 150 dpi alebo vyššom. 

Na súťaži sa môžu zúčastniť komiksoví výtvarníci, karikaturisti a študenti umeleckých škôl vo veku od 18 do 28 rokov, ktorí majú 
bydlisko v členskom štáte EÚ. 

Finalistov vyberie porota zložená z profesionálnych komiksových výtvarníkov, odborníkov na rodovú rovnosť a odborníkov na 
komunikáciu. 

Ceny:
jedna prvá cena: 1 000 EUR
jedna druhá cena: 500 EUR 
tri tretie ceny: 200 EUR na víťaza

Piati finalisti budú pozvaní do Bruselu na slávnostné odovzdávanie cien v lete 2015. Náklady na cestu a pobyt uhradia organizátori. 
Kresby finalistov a semifinalistov budú uverejnené v osobitnej brožúre a môžu byť použité v rámci výstavy alebo ďalších publikácií.

Do súťaže sa môžete prihlásiť do 20. apríla 2015.



Podmienky

Účasťou v tejto súťaži vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami uvedenými ďalej v texte:

ČLÁNOK 1: Cieľ súťaže
1.1 Súťaž organizuje OSN Ženy spolu so svojimi partnermi pre túto súťaž, Európskou komisiou, Belgickou rozvojovou spoluprácou 
a regionálnym informačným strediskom OSN (UNRIC) (ďalej len „organizátori“). Súťaž je súčasťou kampane orgánu OSN Ženy 
„Empowering Women – Empowering Humanity: Picture it!“ (Posilnenie postavenia žien – posilnenie ľudskosti: Nakreslite to!) 
organizovanej pri príležitosti 20. výročia štvrtej svetovej konferencie o ženách konanej v Pekingu v roku 1995. Účelom súťaže je 
šíriť povedomie o 20. výročí konferencie v Pekingu. Konkrétne má motivovať mladých ľudí, aby sa oboznámili s obsahom Pekinskej 
deklarácie a jej akčnou platformou. Akčná platforma zahŕňa týchto dvanásť kritických oblastí záujmu, ktoré sú v centre pozornosti 
súťaže: 
1. Ženy a životné prostredie, 2. Ženy vo vedúcich a rozhodovacích funkciách, 3. Dieťa ženského pohlavia, 4. Ženy a hospodárstvo, 
5. Ženy a chudoba, 6. Násilie páchané na ženách, 7. Ľudské práva žien, 8. Vzdelávanie a odborná príprava žien, 9. Inštitucionálne 
mechanizmy na podporu žien, 10. Ženy a zdravie, 11. Ženy a médiá, 12. Ženy a ozbrojený konflikt.
1.2 Všetky súťažné príspevky musia byť inšpirované 20. výročím konferencie v Pekingu a/alebo niektorou z uvedených dvanástich 
oblastí. Príspevky odchyľujúce sa od týchto tém budú automaticky vylúčené. Oblasť záujmu, ktorej sa kresba týka, musí byť 
uvedená v prihlasovacom formulári. 

ČLÁNOK 2: Podmienky účasti

2.1 Ak sa chcete zapojiť do súťaže, svoju kresbu musíte nahrať na osobitnú webovú lokalitu – http://beijing20.unwomen.
org/en/get-involved/comic-competition. Do súťaže budú zaradené len príspevky nahrané na túto webovú lokalitu. Účasť je 
bezplatná.
2.2 Nahrať môžete až tri kresby. Všetky vaše kresby musíte nahrať naraz. Kresbu(-y) je možné nahrať iba raz.
2.3 Príspevky musia byť predložené do polnoci SEČ 20. apríla 2015. Príspevky predložené po tomto čase sa nebudú akceptovať. 
Vzhľadom na očakávaný vysoký objem príspevkov predložených na poslednú chvíľu odporúčame, aby ste vašu kresbu(-y) 
predložili v dostatočnom predstihu pred termínom.
2.4 Spolu s kresbou/kresbami musíte predložiť vyplnený prihlasovací formulár, v ktorom uvediete vaše meno, dátum narodenia, 
adresu, štátnu príslušnosť a krajinu bydliska.
2.5 Piatich finalistov, ako aj 12 až 15 semifinalistov vyberie porota zložená z najmenej piatich členov. Rozhodnutia poroty sú 
konečné a záväzné. 
2.6 Všetci finalisti a semifinalisti budú o rozhodnutí poroty informovaní e-mailom. Ak dostanete od orgánu OSN Ženy e-mail s 
oznámením, musíte naň odpovedať a prijatie ceny potvrdiť. Ak orgán OSN Ženy nedostane odpoveď do siedmich dní od odoslania 
oznámenia, vyhradzuje si právo udeliť cenu inému súťažiacemu.
2.7 Mená víťazov budú verejne vyhlásené na slávnostnom odovzdávaní cien v lete 2015 v Bruseli. Ceny sú tieto:
- jedna prvá cena vo výške 1 000 EUR,
- jedna druhá cena vo výške 500 EUR,
- tri tretie ceny (každá v hodnote 200 EUR).
Piati finalisti budú pozvaní do Bruselu na slávnostné odovzdávanie cien v lete 2015. Náklady na cestu v rámci EÚ a pobyt uhradia 
organizátori. Cestovné náklady súťažiacich z iných ako členských štátov EÚ nie je možné uhradiť. 
Cenu ani pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien nie je možné previesť na inú osobu ani preplatiť v hotovosti.
Kresby finalistov a semifinalistov budú uverejnené v osobitnej brožúre a môžu byť použité v rámci výstavy alebo ďalších publikácií.
2.8 Organizátori si vyhradzujú právo súťaž zrušiť, pozastaviť, odložiť či zmeniť jej podmienky v prípade, že nastanú 
nepredvídateľné okolnosti, ktoré nie je možné primerane ovplyvniť. Orgán OSN Ženy si vyhradzuje právo tieto podmienky 
kedykoľvek zmeniť, upraviť, zrušiť alebo doplniť.
2.9 Organizátori a ich oficiálni predstavitelia a zástupcovia nenesú nijakú právnu ani inú zodpovednosť za nároky, pohľadávky, 
škody či záväzky akéhokoľvek druhu alebo povahy vyplývajúce z účasti na súťaži alebo súvisiace s touto účasťou, alebo za prijatie 
alebo použitie udelených cien.



ČLÁNOK 3: Kritériá výberu účastníkov a kresieb

3.1 Kritériá výberu účastníkov
3.1.1 Účastníci musia byť v deň uzávierky súťaže 20. apríla 2015 vo veku od 18 do 28 rokov. Dátum narodenia musí byť uvedený v 
prihlasovacom formulári.
3.1.2 Účastníci musia mať bydlisko v členskom štáte Európskej únie. Krajina bydliska musí byť uvedená v prihlasovacom formulári.
3.1.3 Spolu s kresbou/kresbami je potrebné uviesť skutočné meno a poskytnúť platné kontaktné údaje.
3.2 Kritériá výberu kresieb

3.2.1 Kresba nesmie obsahovať text. 
3.2.2 Maximálna veľkosť kresby zodpovedá štandardnému formátu A4 (210 mm x 297 mm). Kresba môže mať orientáciu na výšku 
alebo na šírku. Ak sa kresba skladá z viacerých obrázkov, maximálny počet obrázkov na stranu je šesť a celá kresba sa musí zmestiť 
na jednu stranu formátu A4.
3.2.3 Kresba musí byť v rozlíšení 150 dpi alebo vyššom. Objem dát na jednu kresbu je limitovaný na 5 MB. Prijateľné formáty sú jpg, 
jpeg, png a pdf.
3.2.4 Kresby nesmú podľa rozhodnutia organizátorov: 
– znevažovať nestrannosť a nezávislosť Organizácie Spojených národov,
– zobrazovať organizátorov v negatívnom svetle,
– byť nezlučiteľné s cieľmi organizátorov,
– urážať akékoľvek zobrazené osoby,
– obsahovať nahotu alebo zahŕňať neslušné scény alebo iným spôsobom urážlivý alebo nevhodný obsah.
Organizátori nenesú právnu ani inú zodpovednosť za: a) problémy, straty alebo škody spôsobené omeškaním a/alebo ne-
doručením a neodoslaním príspevku v dôsledku výpadku alebo poruchy siete, spojenia alebo systému; b) chyby, výpadky, vy-
mazania, poruchy či zdržania operácií alebo prenosu, zlyhanie serveru alebo neoprávnený prístup k príspevkom.
3.2.5 Predložené kresby musia byť pôvodné a dosiaľ neuverejnené. Účastníci sa zaručujú, že predložený príspevok je ich pôvod-
ným dielom, že nejde o plagiát a že jeho použitím neporušujú práva žiadnej inej osoby alebo subjektu.
3.2.6 Neúplné príspevky alebo príspevky, ktoré nespĺňajú tieto podmienky, môžu organizátori na základe vlastného uváženia zo 
súťaže automaticky vylúčiť.

ČLÁNOK 4: Autorské právo 
4.1 Všetky príspevky do súťaže sa stávajú vlastníctvom organizátorov. Príspevky nebudú vrátené a nebude vydané potvrdenie o 
ich prijatí. Autorské právo ku všetkým predloženým kresbám ostáva vlastníctvom účastníka, avšak účasťou na súťaži účastník vy-
jadruje jeho neodvolateľný a trvalý súhlas s používaním, šírením, rozmnožovaním a iným využívaním predloženej kresby ako celku 
alebo jej časti a mena, mesta a krajiny účastníka, a to akýmikoľvek v súčasnosti známymi prostriedkami alebo metódami a vo vš-
etkých v súčasnosti existujúcich alebo v budúcnosti vytvorených médiách na celom svete, a to bez ďalšej odmeny alebo uvedenia 
autorstva; uvedený súhlas sa udeľuje organizátorom a ďalším subjektom splnomocneným organizátormi počas obdobia trvania 
autorských práv k danej kresbe. Účastníci zároveň vyjadrujú svoj súhlas s vykonaním alebo nevykonaním akýchkoľvek krokov v 
súvislosti s predloženými kresbami zo strany organizátorov, ktoré by inak mohli predstavovať porušenie morálnych práv účastníka. 
Organizátori a/alebo iné splnomocnené subjekty majú právo predložené kresby upraviť, prispôsobiť a pozmeniť.

ČLÁNOK 5: Prevzatie zodpovednosti 
5.1 Zaslaním svojich kresieb do súťaže sa účastník zaväzuje, že nahradí akúkoľvek škodu, zabezpečí obhajobu a prevezme na seba 
zodpovednosť za akékoľvek nároky voči organizátorom a ich oficiálnym predstaviteľom, zástupcom, zamestnancom, konzultan-
tom, subdodávateľom a iným zástupcom v prípade akýchkoľvek súdnych sporov, konaní, nárokov, pohľadávok, škôd a záväzkov 
akéhokoľvek druhu alebo povahy vznesených proti organizátorom tretími stranami vrátane, ale nie výlučne, všetkých súdnych trov 
a výdavkov, advokátskych poplatkov, finančných vyrovnaní a náhrad škody vzniknutých na základe použitia kresby organizátormi, 
vyplývajúcich z tohto použitia alebo súvisiacich s týmto použitím. Záväzky uvedené v tomto oddiele ostávajú v platnosti aj po 
skončení súťaže.


