
LIONIEN KANSAINVÄLISEN RAUHANJULISTEKILPAILUN SÄÄNNÖT 
 
Jokaista sponsoroitua kilpailua kohden pitää ostaa yksi pakkaus. Jokaisessa pakkauksessa on tarra, joka 
tulee kiinnittää voittojulisteen kääntöpuolelle ennen kuin se lähetetään kilpailun seuraavalle tasolle. 
Kilpailutyöt, joiden kääntöpuolella ei ole virallista tarraa tai jotka eivät täytä alla olevia sääntöjä, tullaan 
hylkäämään. 
 
Vain lionsklubi voi sponsoroida kilpailua paikallisessa (paikallisissa) koulussa (kouluissa) tai 
organisoidu(i)ssa nuorisoryhmässä (nuorisoryhmissä), kuten NMKY:n ohjelmat, poika- ja tyttökerhot, 
partiolaiset jne. Lionessklubi voi järjestää kilpailun sitä sponsoroivan lionsklubin välityksellä. Huomaa: 
kilpailua ei voida pitää nuorisoryhmissä, joita lionsklubi sponsoroi, kuten leoklubi tai partioryhmä. Näiden 
ryhmien yksittäiset jäsenet (kuten leot tai partiolaiset) voivat kuitenkin osallistua, jos kilpailu pidetään 
heidän koulussaan tai jossain toisessa organisoidussa nuorisoryhmässä. 
 
Kilpailu on avoin oppilaille, jotka ovat iältään 11-, 12- tai 13-vuotiaita marraskuun 15. päivänä. 
Edellytykset täyttävät syntymäajat löytyvät kilpailun säännöistä ja ehdoista, jotka ovat 
Rauhanjulistekilpailun paketissa. 
 
Julisteen tulee olla kooltaan vähintään 13 x 20 tuumaa (33 cm x 50 cm) ja enintään 20 x 24 tuumaa (50 
cm x 60 cm). Julistetta ei saa kehystää tai kiinnittää pahvitaustaan. 
 
Vain yksi kilpailutyö per oppilas per vuosi sallitaan ja kunkin työn tulee olla vain yhden oppilaan tekemä. 
 
Koko taideteoksen on oltava oppilaan alkuperäinen luomus. Jäljennöksiä ei hyväksytä.  
 
Kaikki ilmaisuvälineet hyväksytään. Huomaa: liitu-, hiili- ja pastelliliitutyöt tulisi ruiskuttaa suojalakalla 
tuhriintumisen estämiseksi. Älä laminoi kilpailutöitä. 
 
Kolmiulotteisia kilpailutöitä ei hyväksytä. Kilpailutöihin ei saa liimata, niitata eikä kiinnittää mitään. 
 
Kirjoituksen tai numeroiden käyttöä julisteen etupuolella millään kielellä ei sallita. Taiteilijan nimikirjoitus 
tai nimen alkukirjaimet tulee kirjoittaa julisteen taakse. 
 
Taideteos tulisi tehdä taipuisasta materiaalista, niin että se voidaan kääriä rullalle postitusputkessa 
lähettämistä varten. Älä taita julistetta. 
 
Osanottajat ottavat kaiken vastuun myöhästyneistä, kadonneista, väärään osoitteeseen joutuneista tai 
epäselvällä osoitteella lähetetyistä kilpailutöistä. Riittämättömällä postimaksulla varustetut kilpailutyöt 
hylätään. Lions Clubs International ei ole vastuussa arvosteluprosessin aikana vahingoittuneista, 
tuhoutuneista tai kadonneista töistä. Kilpailutöiden vastaanottamisesta ei voida ilmoittaa eikä niitä 
palauteta; niistä tulee Lions Clubs Internationalin omaisuutta. Rauhanjulistekilpailun kuvia ei saa käyttää 
ilman Lions Clubs Internationalin kirjallista lupaa. 
 
Saadessaan mahdollisuuden osallistua rauhanjulistekilpailuun osanottajat suostuvat siihen, että Lions 
Clubs International saa käyttää heidän nimiään ja valokuviaan mainos- ja PR-tarkoituksiin. Lisäksi 
kansainvälisen pääpalkinnon voittajaa, kahta perheenjäsentä (yksi vanhemmista tai laillinen holhooja) 
sekä klubipresidenttiä tai klubin jäsentä (jonka klubipresidentti on määrännyt tehtävään) vaaditaan 
osallistumaan palkintoseremoniaan Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Lionien päivänä. Kansainvälisen 
pääpalkinnon voittaja ei voi saada palkintoja tulevissa Lions Clubs Internationalin järjestämissä 
rauhanjulistekilpailuissa. Osallistumalla osanottajat suostuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja 
tuomareiden ja Lions Clubs Internationalin päätöksiä. 
 
Lions Clubs International voi peruuttaa kilpailun milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta. Kilpailu ei ole 
voimassa, jos laki estää, verottaa tai rajoittaa sitä. 
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