
LIONS BÉKEPOSZTER PÁLYÁZAT 
 

A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége 2021. évben ismét meghirdeti a nemzetközi Lions 
békeposzter pályázat hazai versenyét. 

 
A nemzetközi rajzpályázat kiírója: Lions Clubs International (www.lionsclubs.org) 

A pályázat címe:  „We Are All Connected” 

„Ami összeköt” 
 

Eddig nem tapasztalt világszintű járvány változtatta meg a mindennapjainkat, új megoldások elé 
állítva minket. A mindennapi küzdelmek mellett ne feledjünk el törődni egymással, családdal, 

barátokkal, a közösségeinkkel, embertársainkkal szerte a világon, ünnepeljük, ami összeköt minket. 
Idén arra kérünk Benneteket, hogy képzeljétek el, fedezzétek fel és vizuálisan mutassátok be ezeket a 

kapcsolatokat. 
  

„While overcoming new challenges brought on by an unprecedented global pandemic, we’re 
celebrating the things that keep us connected—to each other, to our communities, all 
together around the world. This year, we invite young people to envision, explore and 

visually express these connections.” 
 
Részvételi korhatár:   11-13 év 

2007. november 16. és 2010. november 15. között született fiatalok. 
Rajzok kormányzósághoz való eljuttatásának határideje:    

2021. november 20. 
Postacím:   Bakonyváriné Ottmár Timea 

2011 Budakalász, Petőfi utca 18. 
 

 
2020. évi magyarországi 

győztes 

 
2020. évi nemzetközi 

győztes 

Részletes pályázati feltételek: 
 

• A rajzlap mérete: minimum méret: 33-50 cm, maximum 
méret 50-60 cm, keret nélkül. 
• Személyenként egy rajz készíthető és minden rajznak egy 
alkotója lehet. 
• Minden rajz egyedi, eredeti alkotás legyen. Másolat, 
számítógépes vagy 3 dimenziós rajz nem vehet részt a 
versenyben. 
• Minden rajzeszköz elfogadott: ceruza, kréta, szénceruza, 
festék stb. 
• Semmi nem ragasztható vagy kapcsolható semmilyen módon 
a rajzhoz. 
• Semmilyen betű, szám, semmilyen nyelven ne legyen a 
poszter első oldalán! Művészi aláírás vagy kezdőbetűk a 
hátoldalon helyezhetők el.  
• A mű flexibilis anyagra (papír) készüljön, a tekercsben 
szállíthatóság érdekében. Ne hajtsuk össze a posztert. 
• A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó nevét, 
születési dátumát, iskoláját, elérhetőséget, felkészítő tanár 
nevét. 

 
 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/


 
 
 
 

A rajzokból a magyarországi szövetség minden évben kiállítást szervez, megnyitó az eredményhirdetés egyben, 
gyerekprogrammal összekötve.  
2021. évi pályázat eredményhirdetésének tervezett időpontja: 2022. március 
Helyszín: Lions Wanatka Központ, Budapest, Podmaniczky utca 16.  
A pályázatot a klubok saját környezetükben hirdetik meg. A beérkezett rajzokat helyi szinten elbírálják, díjazzák. 
A klubok legjobb rajzokat juttatják az országos fordulóra. országos fődíj: 50.000 Ft. 
Országonként egy, a nemzeti győztes rajz vesz részt a nemzetközi versenyben. Nemzetközi fődíj 5000 $. 
A nemzetközi versenyben való részvételhez a rajz hátoldalán a rajz készítőjének, a támogató klubnak stb. 
adataival kitöltött matricát kell felragasztani. 
 
A beérkezett rajzok visszaküldésére nincs mód, azok a kézhezvételt követően a Lions Club International  
(Magyarországi Lions Clubok Szövetsége) tulajdona lesz. Pályázók részvételükkel elfogadják, hogy rajzuk a Lions 
Club International szervezet tulajdona lesz. A rajzokat a Lions Club International (magyarországi képviselője: 
Magyarországi Lions Clubok Szövetsége) írásos engedélye nélkül egyéb célra felhasználni nem lehet. A pályázók 
a versenybe nevezéssel hozzájárulnak, hogy a Lions Clubs International (Lions Clubok Magyarországi 
Szövetsége) használja rajzukat, nevüket és a fotójukat promóciós és  reklám célokból a nyilvánosságban, a 
médiákban.  
 
 
Korábbi évek hazai versenyei: 
www.lions.hu 
https://www.facebook.com/LIONS-b%C3%A9keposzter-p%C3%A1ly%C3%A1zat-2014-2015-2016-2017-
358854100944116 
 
 
 
 

http://www.lions.hu/
https://www.facebook.com/LIONS-b%C3%A9keposzter-p%C3%A1ly%C3%A1zat-2014-2015-2016-2017-358854100944116
https://www.facebook.com/LIONS-b%C3%A9keposzter-p%C3%A1ly%C3%A1zat-2014-2015-2016-2017-358854100944116

