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Piirin 
rauhanjulistekilpailun 

johtajan opas 
 
Piirin rauhanjulistekilpailun johtajana sinun 
odotetaan koordinoivan toiminnan 
piirikuvernöörin kanssa, pitämään 
piirikuvernöörisi ajan tasalla kilpailun 
onnistumisesta ja tarvittaessa avustamaan häntä. 
 
HISTORIA 
Rauhanjulistekilpailu syntyi vuonna 1988 ja sen 
tarkoituksena on antaa nuorille tilaisuus käyttää 
taiteellisia kykyjään osoittaakseen, miten he 
näkevät rauhan. Noin 350 000 lasta 75 eri 
maasta osallistuu vuosittain kilpailuun. 
 
Lionsklubit järjestävät kilpailun, joka on avoin 
11-13 vuoden ikäisille lapsille paikallisissa 
kouluissa tai organisoiduissa nuorisoryhmissä, 
kuten partiolippukunnissa. Kilpailu antaa 
lioneille tilaisuuden olla vuorovaikutuksessa 
paikallisten nuorten kanssa ja esitellä nuorille 
kansainvälistä yhteisymmärrystä. Kilpailu antaa 
myös lioneille välineen saada positiivista 
julkisuutta klubeilleen. 
 
KUINKA PÄÄSET ALKUUN 
Tutustu kilpailuohjelmaan hyvin. Tästä oppaasta 
löydät tarvitsemasi tiedot, kuten kilpailusäännöt 
ja ehdot osanottajille sekä monia hyödyllisiä 

vinkkejä. Voit myös käyttää hyväksesi seuraavia 
lähteitä: 
 
• Piirikuvernöörisi saama ilmainen 

Rauhanjulistekilpailupaketti 
• Rauhanjulistekilpailuosasto järjestön web-

sivuilla 
• Artikkelit LION/Leijona -lehdessä ja 

elektronisessa uutislehdessä (e-newsletter) 
 
Katso tämän oppaan ”Saatavia lähteitä” -osasta 
tietoja materiaaleista, joita kansainvälisen 
päämajan PR-osasto tarjoaa ilmaiseksi. 
 
KANNUSTA KLUBEJA 
OSALLISTUMAAN 
Viestitä klubeille, että olet vastuussa kilpailusta 
piirin tasolla ja kerro, miten sinut voi tavoittaa. 
Käytä seuraavia ideoita klubien kannustamiseksi 
järjestämään kilpailu. 
 
Kirjoita artikkeleita piirisi tiedotteeseen ja 
kotisivulle. Laadi yhdessä piirisi PR-johtajan 
kanssa artikkeleita piirin tiedotteeseen ja 
kotisivulle. Kerro, miten klubi voi osallistua ja 
miksi sen tulisi osallistua, kilpailun määräajat, 
julkista piirin voittaja ja hänen edistyksensä 
arvostelutasojen läpi, liitä valokuvia 
kilpailutöistä ja linkki piirisi kotisivulta Lions 
Clubs Internationalin web-sivun 
Rauhanjulistekilpailuosaan. Jos klubit saavat 
hyvää julkisuutta kilpailuistaan, sinun tulee 
mainita se. 
 
Klubivierailu. Vieraile klubeissa kertoaksesi 
kilpailusta piirisi klubeille. Näytä 
rauhanjulistevideo  (saatavana PR-osastolta) ja 
jaa rauhanjulistekilpailun esitteitä ja 
tilauslomakkeita. Korosta, että kilpailu antaa 
tilaisuuden yhteistyöhön paikkakunnan nuorison 
kanssa ja mahdollisuuden saada positiivista 
julkisuutta. Harkitse aikaisempien osallistujien 
(oppilaat, opettajat, arvostelijat jne.) pyytämistä 
kertomaan positiivisista kokemuksistaan. Ilmoita 
klubeille saatavilla olevista materiaaleista ja 
kilpailun eräpäivistä. 
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Pystytä näyttely. Voit järjestää 
piirikokouksessa värikkään, huomiota herättävän 
näyttelyn, johon voit liittää seuraavia 
materiaaleja: aikaisempien vuosien 
rauhanjulisteita; kylttejä tai julisteita, joissa on 
positiivisia lainauksia aikaisemmilta 
osallistujilta; kollaasi aikaisempien kilpailujen 
mainosleikkeiden ja lehtileikkeiden 
suurennuksista. Voit myös näyttää  
videomateriaalia kilpailusta. Pidä rauhanjuliste-
esitteitä ja tilauslomakkeita esillä jaettavaksi. 
Vihje: Harkitse rauhanjulisteseminaarin 
järjestämistä piirikokouksessasi. 
 
AUTA KLUBEJA TEKEMÄÄN 
KILPAILUA TUNNETUKSI 
Kilpailun suuri etu on sen klubeille ja piireille 
tarjoama myönteinen julkisuus. Julkisuutta voi 
saada monin eri tavoin. Kilpailupaketeissa on 
lehdistötiedotteen malli sekä muita PR-
ehdotuksia. Piirikuvernöörit saavat myös 
lehdistötiedotteen mallin ja arvosteluohjeet. Ota 
yhteys klubien ja piirin PR-johtajiin 
varmistaaksesi, että he lähettävät 
lehdistötiedotteet ajoissa. 
 
 
 
 

 
 
 
KILPAILUN ARVOSTELU 
Joka vuosi valitaan teema, joka auttaa oppilaiden 
mielikuvituksen sytyttämisessä. Teeman 
tulkinta, taiteellinen taso ja alkuperäisyys ovat 
kolme perustetta arvosteltaessa julisteita kaikilla 
kilpailutasoilla. 
 
Jokaisessa klubin sponsoroimassa kilpailussa 

valitaan yksi voittaja, joka etenee piirin 
kilpailuun. Tarjoa apuasi piiritason arvostelussa. 
(Jokaiselle piirikuvernöörille lähetetään 
arvosteluohjeet syys/lokakuussa.) Piirin tasolla 
valitaan yksi juliste moninkertaispiirin 
kuvernöörineuvoston puheenjohtajan 
arvosteltavaksi. Moninkertaispiirin 
voittajajuliste lähetetään kansainväliseen 
päämajaan osallistumaan loppukilpailuun. 
(Klubien, jotka eivät kuulu piiriin, sekä 
yksittäispiirien tulee lähettää kilpailutyönsä 
suoraan kansainväliseen päämajaan.) 
 
Kansainvälisellä tasolla julisteet osallistuvat 
semifinaaliin, jossa Chicagon taide-, nuoriso-, 
kasvatus- ja mediayhteisöjen edustajien 
muodostama tuomaristo valitsee 23 
kunniapalkinnon saajaa ja yhden pääpalkinnon 
voittajan. 
 
KILPAILUN PALKINNOT 
Pääpalkinnon voittaja saa matkan 
palkintoseremoniaan Lionien päivänä 
Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa (voi 
muuttua). Palkintoseremoniassa hän saa  
USD 5000 käteispalkinnon (tai vastaavan 
summan paikallisessa valuutassa) ja kaiverretun 
plaketin. Kaksi perheenjäsentä (yksi heistä 
toinen lapsen vanhemmista tai laillinen 
holhooja) sekä sponsoroivan lionsklubin 
presidentti tai joku klubin jäsen 
(klubipresidentin määräämä) seuraavat voittajaa 
palkintoseremoniaan, joka on suunniteltu 
maaliskuuksi. 
 
23 kunniapalkinnon voittajaa saavat kukin 
US$500 käteispalkinnon (tai vastaavan summan 
paikallisvaluutassa) sekä kunniakirjan. Lisäksi 
24 finalistin töistä muodostetaan kiertävä 
näyttely, joka siirtyy eri paikoille vuoden aikana, 
mm. kansainvälisessä vuosikongressissa. 
Huom.: Klubit, piirit ja moninkertaispiirit voivat 
jakaa lisäpalkintoja paikallisella tasolla. 
Kunniakirjoja (PPC 790) voi ladata ja tulostaa 
kansainvälisen päämajan verkkosivuilta 
(www.lionsclubs.org) tai pyytää päämajasta PR-
osastolta. 
 
KILPAILUPAKETTI 
Klubin tulee ostaa rauhanjulistekilpailupaketti 
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(PPK-1) kansainvälisen päämajan 
klubitarvikkeiden myyntiosastosta jokaiselle 
sponsoroimalleen kilpailulle.  Paketti sisältää: 
 
• Viralliset klubin kilpailuohjeet ja 

säännöt (PPC-1) 
• Viralliset koulun tai nuorisoryhmän 

kilpailuohjeet ja säännöt* (PPC-2) 
• Osanottajan mainos* (PPC-3) voidaan 

jäljentää ja antaa jokaiselle osallistuvalle 
oppilaalle kotiin vietäväksi 

• Tarra (PPC-4) kiinnitettäväksi 
voittajajulisteen taakse 

• Kunniakirjat kilpailun voittajalle (PPC-
5) ja sponsoroidulle koululle tai 
nuorisoryhmälle (PPC-6). 

 
*Klubi lähettää vain nämä kaksi paketin osaa 
koulun tai nuorisoryhmän yhteyshenkilölle. 
Klubi säilyttää kaikki muut paketin artikkelit 
itsellään. 
 
KILPAILUN MÄÄRÄAJAT 
Kilpailutyöt, jotka eivät noudata seuraavia 
määräaikoja, hylätään. 
 
15. tammikuuta 
Paketit menevät myyntiin kansainvälisen 
päämajan klubitarvikkeiden myyntiosastosta. 
 
1. lokakuuta 
Määräaika kilpailupakettien ostamiseksi 
kansainvälisen päämajan klubitarvikkeiden 
myyntiosastosta. 
 
15. marraskuuta 
Postileiman määräaika klubille yhden 
voittajajulisteen lähettämiseksi (sponsoroitua 
kilpailua kohti) piirikuvernöörille. 
 
1. joulukuuta 
Postileiman määräaika piirikuvernöörille 
voittajajulisteen lähettämiseksi 
moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston 
puheenjohtajalle. 
 
1. joulukuuta 
Postileiman määräaika piirikuvernöörille, joka ei 
kuulu moninkertaispiiriin, voittajajulisteen 

lähettämiseksi kansainvälisen päämajan PR-
osastoon. 
 
1. joulukuuta 
Postileiman määräaika klubille, joka ei kuulu 
piiriin, voittajajulisteen lähettämiseksi 
kansainvälisen päämajan PR-osastoon. 
 
15. joulukuuta 
Postileiman määräaika moninkertaispiirin 
voittajajulisteen lähettämiseksi kansainvälisen 
päämajan PR-osastoon. 
 
1. helmikuuta 
Kansainvälisille voittajille ilmoitetaan tänä 
päivänä tai ennen sitä. 
 
KILPAILUSÄÄNNÖT JA -EHDOT 
Klubien, piirien ja moninkertaispiirien tulisi 
huolellisesti varmistaa, että niiden voittajajuliste 
täyttää kaikki alla olevat ohjeet, ennen kuin ne 
lähettävät sen seuraavalle kilpailutasolle. 
Kilpailutyöt, jotka eivät täytä alla olevia sääntöjä 
ja ehtoja, hylätään. 

 Vain lionsklubi voi järjestää kilpailun 
paikallisessa (paikallisissa) koulussa 
(kouluissa) tai organisoidu(i)ssa 
nuorisoryhmässä (nuorisoryhmissä), kuten 
NMKY:n ohjelmat, partiolaiset jne. 
Lionessklubi voi järjestää kilpailun sitä 
sponsoroivan lionsklubin välityksellä. 
Huom.: Kilpailua ei voida pitää 
nuorisoryhmissä, joita lionsklubi sponsoroi, 
kuten leoklubi tai partioryhmä. Mutta noiden 
ryhmien yksittäiset jäsenet (kuten leot tai 
partiolaiset) voivat osallistua, jos kilpailu 
pidetään heidän koulussaan tai jossain 
toisessa organisoidussa nuorisoryhmässä. 

 Kilpailu on avoin oppilaille, jotka ovat 11-, 
12- tai 13-vuotiaita 15. marraskuuta. 
Hyväksyttävät syntymäpäivät on mainittu 
kilpailupaketissa. 

 Kilpailun teema muuttuu vuosittain ja löytyy 
kilpailupaketista. 

 Taideteoksen tulee olla vähintään 33 cm x 
50 cm ja enintään 50 cm x 60 cm. Älä pane 
pahvikehystä äläkä kehystä taideteosta. 

 Vain yksi kilpailutyö oppilasta kohden ja 
jokaisen työn on oltava vain yhden oppilaan 
työ. 
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 Koko taideteoksen on oltava oppilaan 
alkuperäinen luomus. Jäljennöksiä ei 
hyväksytä. 

 Kaikki ilmaisuvälineet hyväksytään. Huom.: 
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 tulisi 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 hukkaan 
joutuneista töistä. Kilpailutöiden 
vastaanottamisesta ei voida ilmoittaa eikä niitä 
palauttaa; niistä tulee Lions Clubs 
Internationalin omaisuutta, kun ne on 
saatu. Rauhanjulistekilpailun kuvia ei voi 
käyttää ilman Lions Clubs Internationalin 
kirjallista lupaa. 
 

Harkitessaan tilaisuutta osallistumiseen 
rauhanjulistekilpailuun osanottajat suostuvat 
siihen, että Lions Clubs International saa käyttää 
heidän nimiään ja valokuviaan mainos- ja 
julkisuustarkoituksiin. Lisäksi kansainvälisen 
pääpalkinnon voittajaa, kahta perheenjäsentä 
(yksi vanhemmista tai laillinen holhooja) sekä 
klubipresidenttiä tai klubin jäsentä (jonka 
klubipresidentti on määrännyt tehtävään) 
vaaditaan osallistumaan palkintoseremoniaan 
Lionien päivänä Yhdistyneiden Kansakuntien 
kanssa (voi muuttua). 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. 
 
SAATAVILLA OLEVIA RESURSSEJA 
PR-osastolla on materiaaleja, jotka voivat auttaa 
sinua ja piirisi klubeja. Seuraavat materiaalit 
ovat ilmaisia ja löytyvät Kansainvälisen 
Lionsjärjestön verkkosivuilta 
(www.lionsclubs.org), rauhanjulistekilpailun 
osiosta: 
 
Rauhanjulistekilpailu internetissä - Mene 
lionienverkkosivuille  rauhanjulistekilpailun 
osioon jossa on nähtävillä kunniapalkinnon ja 
pääpalkinnon saajien julisteet. Voit myös ladata 
kunniakirjoja ja lähettää rauhanjulisteaiheisia e-
postikortteja.  
 
Rauhanjulistekilpailupaketin tilauslomake 
(PR 785) - Tilauslomake tarjoaa lyhyen 
selostuksen kilpailusta. Se on saatavana kaikilla 
virallisilla kielillä.  
 
Rauhanjulistekilpailun esite (PR 775) - 
Tämä nelivärijulkaisu kertoo elävästi kilpailusta 
ja se sisältää valokuvia aikaisemmista 
kansainvälisistä voittajista. Sopii sekä lioneille 
että muulle yleisölle. Se on saatavana kaikilla 
virallisilla kielillä.  
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Rauhanjuliste –DVD Tämä  
värikäs, viisi minuuttia kestävä esitys 
voidaan näyttää sekä lioneille että muulle 
yleisölle. (Rajoitus - yksi kappale.) Saatavana 
vain englanninkielisenä. Katso video verkossa 
tai ota yhteys PR-osastoon saadaksesi kopion 
DVD:stä.  
 
 
 
 

KYSYMYKSET/PYYNNÖT 
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
300 W 22ND STREET 
OAK BROOK IL 60523-8842 USA 
 
Puh:  +1(630) 468-6845 
Faksi:  +1(630) 571-1685 
Sähköposti: peaceposter@lionsclubs.org 
Verkkosivut: www.lionsclubs.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lionien   kansainvälinen 
 rauhanjulistekilpailu 
 

PR 787 9-10 FI 
 


	Lionien   kansainvälinen  rauhanjulistekilpailu
	Lionien   kansainvälinen  rauhanjulistekilpailu


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e007400730020007300750069007400610062006c006500200066006f0072002000720065006c006900610062006c0065002000760069006500770069006e006700200061006e00640020007000720069006e00740069006e00670020006f006600200062007500730069006e00650073007300200064006f00630075006d0065006e00740073002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


