
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPN2020 LÉLEKMOZGATÓ VIDEÓPÁLYÁZAT 
SZEREKESZTŐSÉGEKNEK 

 
 PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

A Magyar Országgyűlés döntése alapján 2018. február 22-én ünnepelhettük először a Magyar 
Parasport Napját.  

A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport 
Szövetsége szervezésében, az elmúlt években szakmai programok és protokolláris események 
mellett az ország összes köznevelési intézményét (óvodáját, iskoláját) megszólítottuk 
LÉLEKMOZGATÓ névre keresztelt programunkkal, arra kérve az intézményvezetőket, 
pedagógusokat, hogy február 22-én érzékenyítő, interaktív osztályfőnöki órát, rendhagyó 
testnevelés órát, játékos sportfoglalkozást tartva emlékezzenek meg a magyar parasportolókról, 
a magyar parasportról. A megvalósítást különböző szakmai anyagokkal, segédletekkel 
támogattuk. 

Tavaly már több, mint 500 intézmény csatlakozott a felhívásunkhoz. A hozzánk eljuttatott 
visszajelzések, levelek, beszámolók, fotók, videók mind arról tanúskodtak, hogy nagyszerű dolgot 
hoztunk létre az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal, diákokkal közösen.  A LÉLEK VALÓBAN 
MEGMOZDULT, így a szándék, az akarat, az elszántság, a céltudatosság és az érzelmek feltörtek, a 
testet mozgásra, cselekvésre késztették. A program bebizonyította, ahhoz, hogy a lélek 
mozduljon, megismerés, tapasztalás, megértés, befogadás, azonosulás szükséges.  

A Lélekmozgató program a köznevelési intézményekben sikeresen működik és bízunk benne, 
hogy évről évre csak nőni fog a bekapcsolódó óvodák, iskolák száma. 

Mivel idén a Magyar Parasport Napja szombatra esik, egyértelműen adódik a lehetőség, hogy a 
gyerekeken, fiatalokon túl nyissunk a nagyobb nyilvánosság, a felnőtt lakosság felé is, így idén 
nem csak a köznevelési intézményeket hívjuk együttműködésre, hanem az ország összes 
településének, városvezetésének elküldtük felhívásunkat, arra kérve az önkormányzatokat, 
hogy emlékezzenek meg kerületi, települési szinten is a Magyar Parasport Napjáról, hogy minél 
szélesebb körhöz eljusson fő üzenetünk: „Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt, vesztesnek 
lenni.” 

Amennyiben az Önök kerületében, településén is szervez az önkormányzat önállóan, vagy a 
köznevelési intézményekkel közösen LÉLEKMOZGATÓ PROGRAMOT és erről híradást, videós 
beszámolót készítenek, kérjük küldjék el részünkre a videó linkjét, mellyel pályázaton 
vehetnek részt. A legkreatívabb videós beszámolót készítő szerkesztőség elnyeri az MPN2020 
Médiadíjat, a szerkesztőség stábját pedig 50.000 Ft értékű DECATHLON ajándékkártyával 
jutalmazzuk.  

Az elkészített videó lehet: 
- programismertető a történteket, lezajlott MPN2020 programot megörökítő, bemutató 

videós beszámoló,  
de lehet lélekmozgató üzenetet tartalmazó videó: 
- az önkormányzat, a diákok, pedagógusok vagy akár a szülők miért tartják fontosnak 

megismerni a fogyatékossággal élők, a parasportolók világát;  
- milyen egyéb programjai, kezdeményezései vannak az önkormányzatnak a 

fogyatékossággal élők, parasport, parasportolók, érzékenyítés témájában; 



- a videó természetesen tartalmazhat személyes érzéseket, tapasztalatokat arra 
vonatkozóan, hogy milyen hatásai voltak az MPN programnak az adott kerületben, 
településen (akár több megszólaló szemszögéből). 

 
A pályázatra nem az eredeti videót, hanem csak annak elérési linkjét kell elküldeni. 
A kiválasztott díjazott, illetve kiemelkedőnek tartott videópályázatok eredeti (nagyfelbontású) 
anyagát közvetlenül kérjük be a pályázótól a későbbiekben. 
 
A pályázatra az alábbiak szerint elkészített videók nyújthatók be: 
1 db MP4 formátumú, legalább HD (1280 x 720 pixel) felbontású, fekvő tájolással készített, 
maximum 5 perc hosszúságú kisfilm. 
 
A pályázatra beküldött videóanyag linkjét a kommunikacio@fodisz.hu e-mail címre várjuk.  
A levél tárgyában kérjük feltüntetni: MPN2020 szerkesztőségi videópályázat 
A levélben kérjük az alábbi adatokat megadni:  
Szerkesztőség neve, címe: 
Főszerkesztő neve:  
Stáb tagjainak neve:  
Kapcsolattartó/pályázatot beküldő neve:  
E-mail címe: 
Mobil telefonszáma:  
 
FONTOS!  A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárul, hogy a beküldött pályázati anyaga 
nyilvánossá váljon a média és az MPN2020 kommunikációs felületei (pl.: honlapok, Facebook 
oldalak) számára.  
 
A pályázó a videópályázat benyújtásával vállalja és elismeri, hogy a videóanyagban feltűnő 
személyek - illetve kiskorúak esetén a hozzátartozó, gondviselő – hozzájáruló nyilatkozatával 
rendelkezik a képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához, valamint a 
nyilvánosságra-hozásához.  
 
A pályázatra beküldött, feltöltött anyagokon feltűnő személyek személyiségjogát nem sértő 
megjelenésével kapcsolatban a pályázatot benyújtó tartozik felelősséggel! 
 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. március 6., éjfél. 
 
PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS: 2020. március 20. 
A díjazás eredménye a www.fodisz.hu és a www.hparalimpia.hu oldalon kerül közzétételre. 
 
DIJAZÁS: a legkreatívabb videós beszámolót készítő szerkesztőség elnyeri az MPN2020 
Médiadíjat, a szerkesztőség stábját pedig 50.000 Ft értékű DECATHLON ajándékkártyával 
jutalmazzuk.  

ZSŰRI TAGJAI: 
• Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára 
• az MPN2020 program két nagykövete 
• Toponári Gábor, a FODISZ ügyvezető elnöke 
• Koós-Lukács Tímea, a FODISZ kommunikációs igazgatója. 

 

 
A PÁLYÁZAT KEZELŐJE: a Magyar Paralimpiai Bizottság megbízásából a Fogyatékosok Országos 
Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ). 
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