
 Wedstrijd begint:  24 oktober 2015
 Wedstrijd eindigt: 24 januari 2015

Inzendingen moeten worden geüpload op  

www.unposterforpeace.org

Voor vragen over de wedstrijd, stuur een email naar: 

unoda-web@un.org
Correspondentie kan ook gefaxt worden naar: +1-917-367-0335

Voor vragen van de media: buchanane@un.org

CONTACT

Ter ere van het 70e jubileum van de eerste resolutie van de 
Algemene Vergadering van de VN, dat het doel vaststelde 
om kernwapens en alle massavernietigingswapens uit 
te bannen, is de United Nations Office for Disarmament 
Afffairs verheugd om de VN Poster voor Vrede wedstrijd te 
sponsoren.

Het doel van de wedstrijd is om aandacht te vestigen op de 
noodzaak van kernwapenontmanteling, en om alle burgers 
over de hele wereld te inspireren om hun stem toe te 
voegen, en om hun artistieke talenten te gebruiken, om te 
pleiten voor een wereld vrij van kernwapens.



VOORWAARDEN
Sponsor
De VN Poster voor Vrede wedstrijd wordt gesponsord door het 
United Nations Office for Disarmament Affairs (Verenigde Naties 
Bureau voor Ontwapeningszaken).

Wedstrijdtermijn
De wedstrijd begint op 24 oktober 2015 en eindigt op 24 januari 
2016.

Poster bestandsgrootte en bestandstype
De bestandsgrootte mag niet meer zijn dan 10 MB. 
Geaccepteerde bestandstypes: JPEG, PNG of PDF.

Wie kan er meedoenr
De wedstrijd staat open voor iedereen ter wereld van alle 
leeftijden. Kinderen onder de leeftijd van 13 moeten toestemming 
krijgen van hun ouders, en hun ouders (of wettelijke voogden) 
moeten helpen met de inzending.

Specificaties
Het kunstwerk in zijn geheel moet een werk van origineel 
materiaal zijn, gemaakt door de deelnemer. Het moet kunnen 
worden tentoongesteld op een vlak van 60 bij 90 centimeter. 

Inzendingen moeten tweedimensioneel zijn, en gemaakt zijn met 
traditionele methoden (pen, potlood, krijt, houtskool, olieverf, 
acrylverf, waterverf, etc.) of met moderne digitale illustratie 
methoden.

OVER DE  WEDSTRIJD
Sinds zijn oprichting is de Verenigde Naties actief bezig om massavernietigingswapens de wereld uit te 
helpen, vooral de dodelijkste en meest willekeurigste – kernwapens. Bijna 70 jaar geleden legde de eerste 
VN Algemene Vergadering resolutie, aangenomen op 24 januari 1946, het doel vast om alle kernwapens en 
andere massavernietingswapens de wereld uit te helpen.

Kernwapens blijven een apocalyptische dreiging. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties blijft elke 
mogelijkheid gebruiken om bewustwording te vergroten over de gevaren en ware kosten van kernwapens en 
andere massavernietigingswapens.

Velen geloven dat de humanitaire gevolgen van het gebruik van kernwapens reden genoeg is om ze af te 
schaffen.

Ter ere van de 70e jubileum van het aannemen van de eerste resolutie van de VN Algemene Vergardering, 
organiseert de United Nations Office for Disarmament Affairs de VN Poster voor Vrede wedstrijd. De 
wedstrijd wil bewustwoording over de noodzaak van kernwapenontmanteling vergroten, het werk van de 
Verenige Naties and haar ontwapeningsinspanningen onder de aandacht brengen, en mensen over de hele 
wereld inspiren om hun stem toe te voegen, en om hun artistieke talenten te gebruiken, om te strijden voor 
een wereld zonder kernwapens.

Informatie over de termijnen van de wedstrijd, wie mee kan doen, technische details over hoe je je kunst kan 
insturen, prijzen, beoordeling en auteursrecht kan worden gevonden in de voorwaarden

Aangezien al het werk origineel moet zijn, worden er geen 
inzendingen geaccepteerd of overwogen als een gedeelte of het 
hele werk kan worden beschouwd als plagiaat.

Inzendingen moeten worden geupload op  
www.unposterforpeace.org.

Jurering
Alle inzendingen worden boordeeld op dezelfde criteria: 
creativiteit, compositie, thema en techniek. De winnaars worden 
bekend gemaakt op 5 maart 2016.

Prijzen
Er zullen drie winnaars zijn. De eerste prijs is 3000 dollar, de 
tweede prijs is 2000 dollar en de derde prijs is 1000 dollar.

Auteursrecht
Alle deelnemers stemmen ermee in dat de VN al het auteursrecht 
verkrijgt over het ingestuurde werk. De geüploade bestanden 
mogen alleen afbeeldingen zijn van het kunstwerk, en mogen 
geen foto’s bevatten van de inzender of van andere personen.

Voorwaarden
De VN  is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of schade 
veroorzaakt door deelname aan de wedstrijd, en de VN behoudt 
het recht om de voorwaarden te veranderen zonder voorafgaande 
kennisgeving.


