MPN2022 LÉLEKMOZGATÓ VIDEÓPÁLYÁZAT
ÁLTALÁNOS ISKOLÁKNAK, KÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) videópályázatot hirdet a Magyar Parasport Napja
Lélekmozgató programhoz csatlakozó oktatási intézmények számára.
A videópályázaton a 2022. február 23., éjfélig a FODISZ honlapján,
https://fodisz.hu/mpn2022reg/ linken regisztrált oktatási intézmények vehetnek részt.

a

Az elkészített videó lehet programismertető, a történteket, lezajlott MPN2022 programot
megörökítő, bemutató videóklip, de lehet lélekmozgató üzenetet tartalmazó videó: a diákok,
pedagógusok vagy akár a szülők miért tartják fontosnak megismerni a fogyatékossággal élők, a
parasportolók világát; vagy tartalmazhatnak személyes érzéseket, tapasztalatokat arra
vonatkozóan, hogy milyen hatásai voltak az MPN programnak.
A pályázatra az alábbiak szerint elkészített videók nyújthatók be:
1 db MP4 formátumú, legalább HD (1280 x 720 pixel) felbontású, lehetőség szerint fekvő
tájolással készített, maximum 5 perc hosszúságú kisfilm, amely az alább felsorolt kötelező
arculati elemeket is tartalmazza:
• MPN2022 – Lélekmozgató logó
Logó több verzióban innen tölthető le:
https://fodisz.hu/forms/MPN2022_Lelekmozgato_logok.html
• a film címe
• a készítő csapat neve és iskolája.
2022. február 24-én minden regisztrált intézmény a regisztrációs e-mail címére elküldve,
kap egy egyéni linket, ahol pályázati anyagát feltöltheti.
A pályázatra nem az eredeti videót, hanem csak annak elérési linkjét kell feltölteni!
A kiválasztott díjazott, illetve kiemelkedőnek tartott videópályázatok eredeti (nagyfelbontású)
anyagát közvetlenül kérjük be a pályázótól a későbbiekben.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2022. március 16., éjfél.
FONTOS! A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárul, hogy a beküldött pályázati anyaga
nyilvánossá váljon a média és az MPN2022 kommunikációs felületei (pl.: honlapok, Facebook
oldalak) számára.

A Lélekmozgató videópályázatra beküldött, feltöltött anyagokon - képek, videók – feltűnő
személyek személyiségjogát nem sértő megjelenésével kapcsolatban a pályázatot benyújtó
oktatási intézmény tartozik felelősséggel!
A pályázat benyújtásával a pályázó elismeri, kinyilatkoztatja, hogy a videópályázat anyagában
feltűnő személyek – illetve kiskorúak esetén a hozzátartozó, gondviselő – hozzájáruló
nyilatkozatával rendelkezik a képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához, valamint
a nyilvánosságra hozásához.
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2022. március 31.
A díjazottak névsora a Lélekmozgató FB oldalon, illetve a www.fodisz.hu és a
www.hparalimpia.hu oldalon kerül kihirdetésre.
DIJAZÁSOK
Az általános és középiskolák részéről beküldött videópályázatok 22 legkiemelkedőbb alkotását a
zsűri 50-50.000 Ft értékű Decathlon sporteszközvásárlási ajándékkártyával díjazza.
A felsőfokú oktatási intézmények részéről beküldött videópályázatok első három helyezettjét, a
pályázat támogatója a Szerencsejáték Zrt. 500.000 Ft értékű sporteszközvásárlási
ajándékkártyával díjazza az alábbiak szerint.
I. helyezett: 250.000 Ft
II. helyezett: 150.000 Ft
III. helyezett 100. 000 Ft
értékű sporteszközvásárlási utalvány.
ZSŰRI TAGJAI:
• Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára
• az MPN2020 program két nagykövete: Ekler Luca és Baji Balázs
• 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).

