
Več informacij o natečaju, vključno s pogoji za sodelovanje, je na spletni strani http://beijing20.un-
women.org/en/get-involved/comic-competition, kjer tudi naložite svojo risbo. 

ENAKOST MED SPOLOMA:
PREDSTAVLJAJTE SI  IN NARIŠ ITE!

Natečaj stripov in karikatur

Rok za predložitev je 20. april 2015.

PRVA NAGRADA: 1000 EUR
DRUGA NAGRADA:  500 EUR 

          TRI  TRETJE NAGRADE: VSAKA PO 200 EUR EACH
Pet finalistov bo poleti 2015 povabljenih v Bruselj na slovesnost ob podelitvi nagrad natečaja. Stroške potovanja in bivanja 
krijejo organizatorji. Poleg tega bodo risbe finalistov in polfinalistov objavljene v brošuri, lahko pa bodo tudi razstavljene 

ali nadalje objavljene.

Predstavite nam vaš pogled na razmišljanje o pravicah žensk in krepitvi njihove vloge. Sprostite svojo ustvarjalnost 
in upodobite odnos med ženskami in moškimi ter spremembe na bolje, ki bi jih želeli. Predstavljajte si in narišite!
Na natečaj se lahko prijavijo stripovski umetniki in karikaturisti ter študenti umetnosti, stari od 18 do 28 let, ki imajo prebivališče v državi članici EU.

PREDLOŽITE SVOJO  RISBO BREZ BESED  IN SE PRIDRUŽITE 
AGENCIJI ZN ZA ŽENSKE KOT VODILNI ZAGOVORNICI ŽENSK IN DEKLIC. 

Agencija ZN za ženske skupaj z Evropsko komisijo, Belgijskim razvojnim sodelovanjem in centrom UNRIC 
organizira natečaj stripov in karikatur na temo enakosti med spoloma.

Natečaj je del kampanje Agencije ZN za ženske „Krepitev vloge žensk – krepitev človečnosti: Predstavljajte si!“, s katero se obeležuje 20. obletnica 
četrte svetovne konference o ženskah, ki je potekala v Pekingu leta 1995. Prek povezave http://beijing20.unwomen.org/ se seznanite s pekinško 

konferenco in njenim sklepnim dokumentom, pekinško deklaracijo ter izhodišči za ukrepanje.

#Beijing20



Informacije za udeležence

Agencija ZN za ženske skupaj z Evropsko komisijo, Belgijo in centrom UNRIC organizira natečaj stripov in karikatur na temo 
enakosti med spoloma. Natečaj je del kampanje Agencije ZN za ženske „Krepitev vloge žensk – krepitev človečnosti: Predstavljajte 
si!“, s katero se obeležuje 20. obletnica četrte svetovne konference o ženskah, ki je potekala v Pekingu leta 1995. 

Vabimo vas, da to narišete. Predstavite nam vaš pogled na razmišljanje o pravicah žensk in krepitvi njihove vloge ter o odnosu 
med ženskami in moškimi. Seznanite se s pekinško konferenco in njenim sklepnim dokumentom, pekinško deklaracijo ter 
izhodišči za ukrepanje, ki so bili sprejeti leta 1995 v Pekingu. Navdih za svoje risbe poiščite med 12 ključnimi področji iz pekinških 
izhodišč za ukrepanje:

- ženske in okolje;
- ženske na vodilnih položajih in sprejemanje odločitev; 
- deklice;
- ženske in gospodarstvo; 
- ženske in revščina; 
- nasilje nad ženskami; 
- človekove pravice žensk; 
- izobraževanje in usposabljanje žensk; 
- institucionalni mehanizmi za izboljšanje položaja žensk; 
- ženske in zdravje; 
- ženske in mediji;
- ženske in oboroženi spopadi. 

Več informacij o 20. obletnici pekinške konference je na voljo na http://beijing20.unwomen.org/.

Risbe morajo izpolnjevati te pogoje:
- strip ali karikatura mora biti brez besed;
- predloženi izdelek je lahko sestavljen iz ene risbe ali iz niza največ šestih polj, ki ustreza strani DIN A4 (210 mm x 297 mm);
- ločljivost risbe mora biti 150 dpi ali višja. 

Na natečaj se lahko prijavijo stripovski umetniki in karikaturisti ter študenti umetnosti, stari od 18 do 28 let, ki imajo prebivališče v 
državi članici EU. 

Finaliste bo izbrala žirija, sestavljena iz profesionalnih stripovskih umetnikov, strokovnjakov za vprašanja enakosti med spoloma in 
strokovnjakov za komunikacije.

Nagrade:
Prva nagrada: 1 000 EUR
Druga nagrada: 500 EUR 
Tri tretje nagrade: vsaka po 200 EUR
Pet finalistov bo poleti 2015 povabljenih v Bruselj na slovesnost ob podelitvi nagrad natečaja. Stroške potovanja in bivanja krijejo 
organizatorji. Poleg tega bodo risbe finalistov in polfinalistov objavljene v brošuri, lahko pa bodo tudi razstavljene ali nadalje 
objavljene.

Rok za predložitev je 20. april 2015.



Pogoji za sodelovanje

S sodelovanjem na tem natečaju se strinjate s spodaj navedenimi pogoji:

ČLEN 1: Cilj natečaja
1.1 Natečaj organizirajo Agencija ZN za ženske in njeni partnerji pri natečaju, Evropska komisija, Belgijsko razvojno sodelovanje in 
center UNRIC (skupaj: organizatorji). Natečaj je del kampanje Agencije ZN za ženske „Krepitev vloge žensk – krepitev človečnosti: 
Predstavljajte si!“, s katero se obeležuje 20. obletnica četrte svetovne konference o ženskah, ki je potekala leta 1995 v Pekingu na 
Kitajskem. Z natečajem se spodbuja poznavanje 20. obletnice pekinške konference. Natančneje, z natečajem se mlade vabi, da se 
seznanijo z vsebino pekinške deklaracije in izhodišči za ukrepanje. V izhodiščih za ukrepanje je opredeljenih 12 ključnih področij, 
na katera se natečaj osredotoča, in sicer: 
(1) ženske in okolje, (2) ženske na vodilnih položajih in sprejemanje odločitev, (3) deklice, (4) ženske in gospodarstvo, (5) ženske 
in revščina, (6) nasilje nad ženskami, (7) človekove pravice žensk, (8) izobraževanje in usposabljanje žensk, (9) institucionalni 
mehanizmi za izboljšanje položaja žensk, (10) ženske in zdravje, (11) ženske in mediji ter (12) ženske in oboroženi spopadi.
1.2 Vse predložene risbe morajo črpati navdih iz 20. obletnice pekinške konference in/ali iz dvanajstih zgoraj navedenih tem. 
Predložene risbe, ki od tega odstopajo, bodo samodejno izključene iz natečaja. Zadevno področje risbe mora biti navedeno v 
prijavnici. 

ČLEN 2: Pogoji sodelovanja

2.1 Na natečaj se prijavite s tem, da risbo naložite na za to namenjeni spletni strani na spletišču http://beijing20.unwomen.org/
en/get-involved/comic-competition. Sprejmejo se samo risbe, naložene na za to namenjeni spletni strani. Prijava je brezplačna.
2.2 Prijavite lahko največ tri risbe. Vse svoje risbe morate prijaviti hkrati. Svojo risbo ali risbe lahko prijavite le enkrat.
2.3 Risbe morate prijaviti do 20. aprila 2015 do 24. ure (CET). Prepozno prijavljene risbe se ne sprejmejo. Zaradi pričakovanega 
velikega števila prijav v zadnjem trenutku vam svetujemo, da risbe prijavite dovolj zgodaj pred iztekom roka za prijavo.
2.4 Skupaj z risbami morate predložiti izpolnjen prijavni obrazec, pri čemer navedite svoje ime, datum rojstva, naslov, državljanstvo 
in državo prebivališča.
2.5 Žirija, sestavljena iz najmanj petih članov, bo izbrala pet finalistov in 12 do 15 polfinalistov. Odločitev žirije je dokončna in 
zavezujoča. 
2.6 Po opravljeni izbiri bodo vsi finalisti in polfinalisti obveščeni prek elektronske pošte. Če od Agencije ZN za ženske prejmete 
obvestilo po elektronski pošti, morate za prevzem nagrade nanj odgovoriti. Če Agencija ZN za ženske v sedmih dneh od obvestila 
odgovora ne prejme, si pridržuje pravico, da nagrado dodeli drugemu udeležencu.
2.7 Imena finalistov bodo javno objavljena na slovesni podelitvi nagrad v Bruslju poleti 2015. Nagrade so naslednje:
- prva nagrada v vrednosti 1 000 EUR,
- druga nagrada v vrednosti 500 EUR,
- tri tretje nagrade v vrednosti 200 EUR vsaka.
Vseh pet finalistov bo povabljenih v Bruselj na svečano slovesnost ob podelitvi nagrad, ki bo potekala poleti 2015. Stroške 
potovanja znotraj EU in nastanitve krijejo organizatorji. Potni stroški iz držav, ki niso države članice EU, se ne financirajo. 
Nagrade in povabilo na slovesnost ob podelitvi nagrad so neprenosljivi in jih ni mogoče zamenjati za gotovino.
Risbe finalistov in polfinalistov bodo objavljene v brošuri, lahko pa bodo tudi razstavljene ali nadalje objavljene.
2.8 Organizatorji si pridržujejo pravico do preklica, sprememb, začasne opustitve ali odloga natečaja zaradi nepredvidenih 
okoliščin, na katere kljub razumnim prizadevanjem ne morejo vplivati. Agencija ZN za ženske si pridržuje pravico, da te pogoje za 
sodelovanje kadar koli spremeni, dopolni ali izbriše oziroma doda dodatne pogoje.
2.9 Organizatorji in njihovi uradniki ter uslužbenci niso odgovorni za nobene terjatve, zahtevke, izgube in kakršne koli obveznosti, 
ki bi izhajali iz udeležbe na natečaju ali sprejetja oziroma uporabe podeljenih nagrad, ali bi bili s tem povezani. 



ČLEN 3: Pogoji glede udeležencev in risb

3.1 Pogoji glede udeležencev
3.1.1 Udeleženci morajo imeti 20. aprila 2015 od 18 do 28 let. V prijavnici morajo navesti svoj datum rojstva.
3.1.2 Udeleženci morajo imeti prebivališče v državi članici Evropske unije. V prijavnici morajo navesti svojo državo prebivališča.
3.1.3 Udeleženci uporabljajo svoje uradno ime, ob risbah pa predložijo tudi veljavne kontaktne podatke. 

3.2 Pogoji glede risb
3.2.1 Risbe morajo biti brez besed. 
3.2.2 Risbe ne smejo biti večje od ene strani DIN A4 (210 mm x 297 mm). Obrnjene so lahko portretno ali krajinsko. Risba, sestavlje-
na iz več slik, ne sme zajemati več kot šest polj in kot celota ne sme biti večja od ene strani DIN A4.
3.2.3 Ločljivost risb mora biti 150 dpi ali višja. Količina podatkov je omejena na 5 MB na risbo. Sprejmejo se formati jpg, jpeg, png 
in pdf.
3.2.4 Risbe po presoji organizatorjev ne smejo:
- biti nespoštljive do nepristranskosti in neodvisnosti Združenih narodov;
- dajati negativnega vtisa o organizatorjih;
- biti nezdružljive z nameni in cilji organizatorjev;
- poniževati prikazanih oseb;
- vsebovati golote, opolzkosti ali kako drugače žaljivih ali neprimernih vsebin.
Organizatorji ne odgovarjajo za: a) težave, izgubo ali škodo zaradi zamude in/ali napak pri sprejemanju in pošiljanju prijav, ki bi 
nastale zaradi prekinitev ali napak v omrežju, povezavah ali sistemu, b) napake, prekinitve, izbris, pomanjkljivosti in zamude pri 
delovanju ali prenosu, okvare spletnih strani ter nepooblaščene dostope do prijav.
3.2.5 Predložene risbe morajo biti izvirne in še neobjavljene. Udeleženci sprejemajo in jamčijo, da so predložene risbe njihovo iz-
virno delo, ki ni bilo prevzeto od drugih, in da z njimi ne kršijo pravic nobenih drugih oseb ali subjektov.
3.2.6 Nepopolne prijave ali prijave, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, bodo samodejno izključene izključno po prosti presoji organiza-
torjev.

ČLEN 4: Avtorske pravice 
4.1 Vse prijave na natečaj postanejo last organizatorjev, njihov prejem pa se ne potrdi niti se ne vrnejo. Udeleženci ohranijo 
avtorske pravice na vseh predloženih risbah, vendar s prijavo na ta natečaj organizatorjem in drugim subjektom, ki jih organi-
zatorji za to pooblastijo, nepreklicno in trajno dovoljujejo, da v času trajanja avtorske pravice na risbah z uporabo katerega koli 
že znanega ali bodočega sredstva ali metode v vseh obstoječih in v prihodnje ustvarjenih medijih po vsem svetu brez dodatne 
odškodnine ali pripoznanja uporabljajo, razširjajo, razmnožujejo ali drugače uporabljajo predložene risbe, in sicer v celoti ali delno, 
in ime, kraj ter državo udeleženca. Udeleženec se prav tako strinja z vsemi ravnanji (ali opustitvami) organizatorjev v zvezi s pred-
loženimi risbami, ki bi sicer lahko pomenila kršitev moralnih pravic udeleženca. Organizatorji in/ali drugi subjekti, ki jih organiza-
torji za to pooblastijo, lahko predložene risbe uredijo, prilagodijo ali spremenijo.

ČLEN 5: Povračilo škode 
5.1 Udeleženci se s predložitvijo risb na natečaj zavezujejo k povračilu škode, obrambi in varovanju organizatorjev, njihovih 
uradnikov, uslužbencev, zaposlenih, svetovalcev, podizvajalcev in drugih predstavnikov v okviru kakršnih koli tožb, postopkov, 
zahtevkov, zahtev, izgub ali odgovornosti, ki bi jih zoper organizatorje sprožile ali uveljavljale tretje osebe, vključno z, med drugim, 
pravdnimi stroški, stroški odvetniških storitev, plačili poravnav in odškodninami, ki bi nastali zaradi ali v zvezi z uporabo risb s stra-
ni organizatorjev. Obveznosti iz tega člena z zaključkom natečaja ne prenehajo.


