Dalam rangka memperingati 70 tahun resolusi pertama
Sidang Umum PBB, yang bertujuan untuk membasmi senjata
nuklir serta semua senjata pemusnah massal dari muka
bumi. Kantor PBB urusan Perlucutan Senjata dengan bangga
mensponsori lomba desain poster untuk perdamaian.
Tujuan dari lomba ini adalah untuk meningkatkan kesadaran
akan pentingnya perlucutan senjata nuklir dan untuk
memberikan inspirasi kepada seluruh warga di dunia dalam
memberikan aspirasi dengan cara menyalurkan bakan artistik
mereka melalui desain poster, yang pada akhirnya bertujuan
untuk mempromosikan dunia tanpa senjata nuklir.

Lomba dibuka tanggal 24 Oktober 2015
Paling lambat penerimaan karya tanggal 24 Januari 2016
Pendaftaran dan upload poster dapat dilakukan di situs

www.unposterforpeace.org

KONTAK
Pertanyaan tentang lomba ini, dapak dikirimkan melalui email:

unoda-web@un.org
Surat-menyurat dapat dikirimkan melalu faksimil ke: +1-917-367-0335
Pertanyaan dari media dapat dialamatkan ke: buchanane@un.org

TENTANG LOMBA

Sejak didirikan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus berjuang untuk membasmi semua bentuk senjata
pemusnah massal dari muka bumi, khususnya yang paling mematikan dan paling tidak pandang bulu – yaitu
senjata nuklir. Hampir 70 tahun yang lalu, resolusi pertama Sidang Umum PBB, tertanggal 24 Januari 1946,
mencantumkan tujuan membasmi semua senjata nuklir serta senjata lain yang bisa berfungsi menjadi senjata
pemusnah massal.
Senjata nuklir tetap menjadi ancaman kekiamatan bumi. Sekretaris Jenderal PBB terus menggunakan setiap
kesempatan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap bahaya dan biaya yang sebenarnya dari senjata
nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.
Banyak orang percaya bahwa konsekuensi kemanusiaan dari penggunaan senjata nuklir adalah justifikasi
yang cukup untuk dihapuskannya senjata tersebut.
Dalam rangka 70 tahun resolusi pertama Sidang Umum PBB, kantor PBB Urusan Perlucutan Senjata dengan
bangga mensponsori lomba desain poster untuk perdamaian. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran akan perlunya perlucutan senjata nuklir, mempromosikan tugas PBB khususnya dalam usahausahanya dalam rangka perlucutan senjata, dan untuk menginspirasi warga diseluruh dunia untuk turut serta
memberikan aspirasi dengan cara menyalurkan bakat artistik mereka, dalam rangka menjadikan dunia bebas
dari senjata nuklir.

SYARAT DAN KETENTUAN
Sponsor
Lomba poster PBB untuk perdamaian disponsori oleh Kantor PBB
Urusan Perlucutan Senjata.

Periode Lomba
Lomba dibuka tanggal 24 Oktober 2015, dan ditutup tanggal 24
Januari 2016.

Ukuran Poster dan Jenis File

Karya poster yang didaftarkan harus orisinil, poster tidak akan
diterima jika karya tersebut, sebagian atau keseluruhan, adalah
hasil karya yang berasal dari tindak plagiarisme.
Pendaftaran dan upload poster dapat dilakukan di situs:
www.unposterforpeace.org

Peniaian

Ukuran maksimum file yang bisa di-upload adalah 10 MB. Jenis
file yang bisa diterima yaitu: JPEG, PNG or PDF.

Semua poster akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:
kreativitas, komposisi, tema, dan teknik. Pemenang lomba akan
diumumkan tanggal 5 Maret 2016.

Peserta

Hadiah Lomba

Semua umur dan semua warga negara diperbolehkan untuk
turut serta dalam lomba ini. Anak-anak dibawah 13 tahun, harus
mendapat persetujuan dari Orang Tua / Wali, yang mana Orang
Tua / Wali perlu ikut membantu dalam mendaftarkan karya
tersebut.

Ada tiga pemenang:
Hadiah Utama USD 3,000
Hadiah Kedua USD 2,000
Hadiah Ketiga USD 1,000

Spesifikasi poster

Setelah poster didaftarkan, hak cipta poster akan menjadi milik
PBB. File yang di-upload ke situs lomba harus berbentuk gambar
karya seni poster dari peserta, serta tidak terdapat dan tidak
berbentuk foto peserta atau foto orang lain.

Karya poster yang didaftarkan harus orisinil, didaftarkan oleh
peserta yang mendesain. Poster tersebut harus dibuat sehingga
dapat dicetak dan ditampilkan dalam format ukuran 60 cm x 90
cm (2 kaki x 3 kaki).
Pembuatan poster harus dalam dua dimensi, digambar dengan
metode tradisional (pulpen, pensil, krayon, cat minyak, cat akrilik,
cat air, dsb.); atau pemrosesan ilustrasi digital yang modern.

Hak Cipta

Ketentuan
PBB tidak bertanggung-jawab atas kerugian atau kerusakan
sebagai akibat dari para peserta mengikuti lomba ini dan PBB
berhak untuk merubah peraturan lomba tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.

