
 

 
 

 
 
 

MPN2021 LÉLEKMOZGATÓ FOTÓPÁLYÁZAT 
 

AMATŐR ÉS PROFI FOTÓSOKNAK  
ÉLETKORI MEGKÖTÉS NÉLKÜL  

 
 
A Magyar Országgyűlés döntése alapján 2018 óta, idén negyedik alkalommal ünnepelhetjük meg 
a Magyar Parasport Napját február 22-én. 
 
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és 
Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a parasportok és a parasportolók megünneplésére 
készülve ismét együttműködésre, megemlékezésre hívja az ország összes oktatási intézményét, 
önkormányzatát LÉLEKMOZGATÓ programjával.  
Mivel a szervezők fontosnak tartják a lakosság, valamint a média munkatársainak minél szélesebb 
körű bevonását a témába, ezért a Magyar Parasport Napja alkalmából a szervezők 
LÉLEKMOZGATÓ FOTÓPÁLYÁZATOT írnak ki amatőr és profi kategóriában, mely pályázaton 
nem csak a Magyar Parasport Napjához szorosan kapcsolódó, hanem általában a fogyatékos 
emberek világát bemutató fényképekkel is lehet indulni.  
 
Pályázat lehetséges témái: 
- A Magyar Parasport Napján lezajlott lélekmozgató történések, pillanatok megörökítése. 
- Egy parasportoló életének pillanatai. 
- Parasport, ahogy én látom. 
- „Fogyatékosnak lenni, nem azt jelenti: vesztesnek lenni.” 
- „Több, mint sport!” 
- Elfogadás, szolidaritás, együttműködés / a fogyatékosok világának és az épek világának 
kapcsolatai. 
 
Pályázati kategóriák:  
- amatőr fotós kategória 
- profi fotós kategória  
életkori megkötés nélkül. 
 
Kizárólag olyan alkotással lehet pályázni, amely más pályázatokon nem vett részt. 
 
Egy pályázó maximum 3 alkotással pályázhat. 
 
Pályázat beküldési határideje a járványügyi helyzetre 
tekintettel MEGHOSSZABÍTVA!!!: (2021. március 22. helyett) 2021. ÁPRILIS 30. 
 
Pályázat beküldésének módja: a pályázat egyénileg nyújtható be a www. fodisz.hu honlapon 
keresztül az alábbi felöltési felületen: 
https://fodisz.hu/forms/MPN2021_LELEKMOZGATO_FOTOPALYAZAT_Palyazatfeltoltesi_felulet
.html 
(A fotópályázat feltöltő felülete 2021. február 22-én válik elérhetővé!!!)  

https://fodisz.hu/forms/MPN2021_LELEKMOZGATO_FOTOPALYAZAT_Palyazatfeltoltesi_felulet.html
https://fodisz.hu/forms/MPN2021_LELEKMOZGATO_FOTOPALYAZAT_Palyazatfeltoltesi_felulet.html


 
Díjazás:  
 
Amatőr kategória díjai 
I. díj: 100.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya. 
 
II. díj: 70.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya.  
 
III. díj: 50.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya. 
 
+ 3 különdíj, egyenként 25.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya. 
 
Profi kategória díjai 
I. díj: 250.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya. 
 
II. díj: 150.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya. 
 
III. díj: 100.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya. 
 
 
Pályázat eredményhirdetése: 2021. május 22. 
 
A díjazottak névsora a www.fodisz.hu és a www.hparalimpia.hu oldalon kerül kihirdetésre. 

 
A pályázat kezelője: a Magyar Paralimpiai Bizottság megbízásából a Fogyatékosok Országos 
Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ). 
 
A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárul, hogy a beküldött pályázati anyaga 
nyilvánossá váljon a média és az MPN2021 kommunikációs felületei (pl.: honlapok, Facebook 
oldalak) számára. A pályázó továbbá hozzájárul, hogy beküldött pályaműve (a pályázó nevének 
feltüntetésével) a szervezők által a MPN2021 programról készített bármilyen kiadványban, 
kiállításon megjeleníthető, mellyel kapcsolatban a pályázó semmilyen anyagi, jogi követeléssel 
nem él.  
 
A Lélekmozgató fotópályázatra beküldött, feltöltött fotókon feltűnő személyek személyiségjogát 
nem sértő megjelenésével kapcsolatban a pályázatot benyújtó tartozik felelősséggel! 
 
A pályázat benyújtásakor a pályázó nyilatkozik, hogy a fotókon feltűnő személyek – illetve 
kiskorúak esetén a hozzátartozó, gondviselő – hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezik a képmás 
készítéséhez és felhasználásához, valamint a nyilvánosságra hozásához és a pályázatra való 
beküldéséhez.  
 
 
További információ: kommunikacio@fodisz.hu 
 
 

http://www.fodisz.hu/
http://www.hparalimpia.hu/

