
 

 
 

 
 

MPN2021 LÉLEKMOZGATÓ RAJZPÁLYÁZAT 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK 
 
 

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 
(óvodáját, iskoláját) LÉLEKMOZGATÓ programjával. 
 
A Lélekmozgató érzékenyítő programok, Lélekmozgató osztályfőnöki és testnevelés óra 
megvalósítását számos segédlet, ötletet, javaslat, videó, filmanyag segíti, mely anyagok az alábbi 
linken érhetők el: 
https://fodisz.hu/forms/Magyar_Parasport_Napja_2021_LELEKMOZGATO_PROGRAM.html  
 
A Magyar Parasport Napja alkalmából a szervezők LÉLEKMOZGATÓ RAJZPÁLYÁZATOT írnak 
ki az általános iskolák részére.  
 
A pályázaton csak olyan általános iskolák vehetnek részt, akik előzetesen regisztráltak a 
https://fodisz.hu/MPN2021reg/  oldalon, legkésőbb 2021. február 22., éjfélig. 
 
Pályázat lehetséges témái:  
- Mit csináltunk a Magyar Parasport Napján, a Lélekmozgató programon az iskolában?  
- A példaképem egy parasportoló! 
- Nekem ez a parasport tetszik a legjobban! 
- Mit jelent számomra a parasport, a fogyatékosság?  
 
Pályázati alkotás technikája: teljesen szabadon választott (grafit, színes ceruza, zsírkréta, tus, 
tempera, olajfesték, vízfesték vagy ezek ötvözete). 
 
Pályázati alkotás mérete: A/4 
 
Pályázati kategóriák:   
I. kategória: 1-2. osztályos diákok számára 
II. kategória: 3-4. osztályos diákok számára 
III. kategória: 5-6. osztályos diákok számára 
IV. kategória: 7-8. osztályos diákok számára 
 
Egy iskola minden kategóriában maximum 3 pályázatot nyújthat be. Egy pályázó diáktól 
csak egy pályamű küldhető be. 
 
 
Pályázat beküldési határideje a járványügyi helyzetre 
tekintettel MEGHOSSZABÍTVA!!!: (2021. március 22. helyett) 2021. ÁPRILIS 30. 

https://fodisz.hu/forms/Magyar_Parasport_Napja_2021_LELEKMOZGATO_PROGRAM.html
https://fodisz.hu/MPN2021reg/


Pályázat beküldésének módja: az előzetesen regisztrált iskolák, a pályaműveket eredeti 
példányban postai úton küldhetik be.  
Pályázat beküldési címe: FODISZ 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
(Az alkotásokat nem tudjuk visszapostázni!) 
A rajzok mellé a PÁLYÁZATKÍSÉRŐ ADATLAPOT hiánytalanul kitöltve, felétlenül csatolni kell. 
Amennyiben az adatlap nincs mellékelve a pályaművekhez, a pályázat nem tekinthető 
érvényesnek.  
PÁLYÁZATKÍSÉRŐ ADATLAP innen tölthető le: 
https://fodisz.hu/forms/_MPN2021_LELEKMOZGATO_RAJZPALYAZAT_Altalanos_iskolasoknak.
html 
 
A pályaművek hátoldalán a következő adatokat hiánytalanul kérjük feltüntetni: pályázó 
iskola neve, a pályázó diák neve, életkora, a felkészítő pedagógus neve, nevezési kategória. 
 
Kizárólag olyan alkotással lehet pályázni, amely más pályázatokon nem vett részt. 
 
Díjazás: kategóriánkként az első három helyezett kerül díjazásra. 
 
I. díj: 100.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya az iskoláknak, a nyertes alkotó diáknak 25.000 
Ft értékű Decathlon ajándékkártya. 
 
II. díj: 70.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya az iskoláknak, a nyertes alkotó diáknak: 20.000 
Ft értékű Decathlon ajándékkártya. 
 
III. díj: 50.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya, a nyertes alkotó diáknak 15.000 Ft értékű 
Decathlon ajándékkártya. 
 
A zsűri tagjai: 

• Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára, 
• Szvitacs Alexa és Póta Georgina, az MPN2021 program két nagykövete, 
• Toponári Gábor, a FODISZ ügyvezető elnöke, 
• Koós-Lukács Tímea, a FODISZ kommunikációs igazgatója. 

 
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, 
iskolájának feltüntetésével) a szervezők által a MPN2021 programról készített bármilyen 
kiadványban, kiállításon megjeleníthető, mellyel kapcsolatban a pályázó semmilyen anyagi, jogi 
követeléssel nem él.  
 
További információ: kommunikacio@fodisz.hu 
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