REGLER FÖR LIONS INTERNATIONELLA FREDSAFFISCHTÄVLING
Ett tävlingspaket måste köpas för varje tävling som sponsras. Varje paket innehåller en dekal som ska
placeras på baksidan av den vinnande affischen innan den skickas till nästa tävlingsnivå. Tävlingsbidrag
som inte har dekalen på baksidan eller inte uppfyller reglerna nedan kommer att diskvalificeras.
Endast lionklubbar kan sponsra tävlingen i lokala skolor eller ungdomsgrupper, till exempel KFUM/KFUKprogram, scouter etc. Lionessklubbar kan sponsra tävlingen genom sin respektive fadderklubb. Observera:
Tävlingen kan inte genomföras i ungdomsgrupper som är sponsrade av en lionklubb, till exempel en
leoklubb eller en scoutpatrull. Emellertid kan medlemmar i sådana grupper (leomedlemmar eller scouter)
delta om tävlingen genomförs i deras skola eller i en annan ungdomsgrupp.
Tävlingen är öppen för studenter som kommer att vara 11, 12 eller 13 år den 15 november. Information om
kvalificerade födelseår finns i tävlingspaketets regler och villkor.
Affischerna får inte vara mindre än 33 x 50 centimeter och inte större än 50 x 60 centimeter. De får inte vara
matterade eller inramade.
Endast ett tävlingsbidrag per elev och år och det måste vara utfört av eleven själv.
Bidraget måste vara den individuella elevens egen originalaffisch. Kopior accepteras inte.
Alla typer av media accepteras. Observera: Tävlingsbidrag av krita, kol eller pastell bör sprayas för att inte
bli suddiga. Tävlingsbidrag får inte lamineras.
Tredimensionella bidrag accepteras inte. Ingenting får klistras, häftas eller på annat sätt fästas på affischen.
Ingen text eller siffror på något språk får användas på affischens framsida. Konstnärens namnteckning eller
initialer måste finnas på baksidan av affischen.
Affischerna bör tillverkas på ett flexibelt material, så att de kan rullas ihop och skickas i papprör. Affischen
får inte vikas.
Deltagarna accepterar allt ansvar för försenade, förkomna, feladresserade eller otydliga tävlingsbidrag.
Bidrag som skickats med otillräckligt porto kommer att diskvalificeras. Lions Clubs International är inte
ansvarig för bidrag som skadas, förstörs eller försvinner under bedömningsprocessen. Insända bidrag
kommer inte att bekräftas eller returneras och blir vid mottagandet Lions Clubs Internationals egendom.
Bilder av tävlingsbidrag kan inte användas utan skriftligt tillstånd från Lions Clubs International.
I samband med att ungdomar deltar i fredsaffischtävlingen godkänner de att Lions Clubs International kan
använda deras namn och bild i marknadsföringssyfte. Dessutom skall den internationella förstapristagaren,
två familjemedlemmar (en förälder eller målsman) och fadderklubbens president eller en klubbmedlem
(utsedd av den sponsrande klubbens president) delta i utmärkelseceremonin vid Lions dag med Förenta
Nationerna. En internationell förstapristagare kan inte tilldelas några priser i framtida fredsaffischtävlingar
som sponsras av Lions Clubs International. Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare till att följa
tävlingens regler samt beslut fattade av juryn och av Lions Clubs International.
Lions Clubs International kan när som helst ställa in tävlingen utan förvarning. Tävlingen är inte tillåten i
områden där den enligt lag är förbjuden, beskattad eller begränsad.
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