
FODISZ MPN2023 LÉLEKMOZGATÓ RAJZPÁLYÁZAT
EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEKNEK

ELŐZMÉNY
A Magyar Országgyűlés döntése alapján 2018 óta, idén hatodik 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 hívja az
ország összes oktatási intézményét LÉLEKMOZGATÓ programjával.
A Lélekmozgató érzékenyítő programok, sportos, játékos aktivitások, foglalkozások  megvalósítását
számos segédlet, ötletet, javaslat, mese, filmanyag segíti.

RAJZ- ÉS MONTÁZS PÁLYÁZAT
A Magyar Parasport Napja alkalmából a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport
Szövetsége (FODISZ) LÉLEKMOZGATÓ RAJZ ÉS MONTÁZS PÁLYÁZATOT
ír ki az Egységes  Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI-k) részére.

A pályázaton csak olyan EGYMI-k vehetnek részt, akik a Lélekmozgató programba előzetesen
regisztráltak legkésőbb 2023. február 23., éjfélig.

PÁLYÁZAT LEHETSÉGES TÉMÁI
● Élményeim a Magyar Parasport Napján, a Lélekmozgató programon
● Mindannyiunkban ugyanolyan szív dobog
● Elfogadás, közösség
● Parasport, parasportolók, fogyatékosság
● Lélekmozgatás

PÁLYÁZATI ALKOTÁS TECHNIKÁJA
Teljesen szabadon választott (grafit, színes ceruza, zsírkréta, tus, tempera, olajfesték, vízfesték vagy
ezek ötvözete).

PÁLYÁZATI ALKOTÁS MÉRETE
A/4 vagy A/3

Egy intézmény maximum 10 pályázatot nyújthat be. Egy pályázó diáktól csak egy pályamű
küldhető be.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ
2023. március 16., éjfél



HOZZÁJÁRULÁS
A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárul, hogy a beküldött pályázati anyaga
nyilvánossá váljon a média és az MPN2023 kommunikációs felületei (pl.: honlapok, Facebook,
Instagram, TikTok oldalak) számára. A Lélekmozgató rajzpályázatra beküldött, feltöltött anyagokon
feltűnő személyek személyiségjogát nem sértő megjelenésével kapcsolatban a pályázatot benyújtó
oktatási intézmény tartozik felelősséggel!

A pályázat benyújtásával a pályázó elismeri, kinyilatkoztatja, hogy a rajzpályázat anyagában feltűnő
személyek – illetve kiskorúak esetén a hozzátartozó, gondviselő – hozzájáruló nyilatkozatával
rendelkezik a képmás készítéséhez és felhasználásához, valamint  a nyilvánosságra hozásához.

A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárul, hogy a regisztrált intézmény a Magyar
Parasport Napja Lélekmozgató pályázataira beküldött pályamunkáinak mindegyikét a FODISZ
számára önként átadja, amelyet a FODISZ a továbbiakban szabadon felhasználhat. Továbbá a
FODISZ a fogyatékkal élő diákok sportolásának megsegítése céljából a minőségi kritériumoknak
megfelelő pályamunkákat szabadon értékesítheti.

EREDMÉNYHIRDETÉS
2023. március 31.

PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSÉNEK MÓDJA
Az előzetesen regisztrált intézmények, a pályaműveket eredeti példányban postai úton küldhetik
be.

PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI CÍME
FODISZ 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Az alkotásokat sajnos nem tudjuk visszapostázni!)

A rajzok mellé a PÁLYÁZATKÍSÉRŐ ADATLAPOT hiánytalanul kitöltve, feltétlenül csatolni kell.
Amennyiben az adatlap nincs mellékelve a pályaművekhez, a pályázat nem tekinthető  érvényesnek.
A PÁLYÁZATKÍSÉRŐ ADATLAP ezen dokumentum alján, lejjebb görgetve érhető el.
A pályaművek hátoldalán a következő adatokat hiánytalanul kérjük feltüntetni: pályázó intézmény
neve, a pályázó diák neve, életkora, a felkészítő pedagógus neve. Kizárólag olyan alkotással lehet
pályázni, amely más pályázatokon nem vett részt.

A díjazottak névsora a Lélekmozgató Facebook oldalon, illetve a www.fodisz.hu és a
www.hparalimpia.hu oldalon kerül kihirdetésre.

DIJAZÁSOK
A zsűri a beérkező pályázatokból a legkiválóbb 8 db rajzot díjazza.
A pályázatok elbírálásához a zsűri szakértő tagjait a Magyar Paralimpiai Bizottság és a FODISZ kéri
fel.

A PÁLYÁZAT KEZELŐJE
A Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége  (FODISZ).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
kommunikacio@fodisz.hu

mailto:kommunikacio@fodisz.hu
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PÁLYÁZATKÍSÉRŐ ADATLAP

Pályázat beküldési határideje: 2023. március 16., éjfél.
Pályázat beküldési címe: FODISZ - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Pályázó intézmény neve:

Pályázó intézmény vezetője:

Pályázó intézmény címe:

Pályázatot beküldő kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Pályázatra beküldött pályaművek száma …………….db

Kelt, …………………………….

…………………………………………………….
pályázatot beküldő aláírása


