A koronavírus miatt kialakult speciális helyzethez kapcsolódó
verspályázat meghirdetése
Karanténvers
A LIONS nemzetközi segítő szervezet. Segítő kezet az tud nyújtani, akinek van valamije: pénze,
energiája, szeretete, figyelme. Segíteni akkor tudunk, ha önmagunkkal jóban vagyunk.
A koronavírus, mint derült égből villámcsapás úgy csapott le. Bezárkóztunk. Otthon vagyunk. Apa,
anya, testvér. Barátok, tanárok, haverok, sporttársak, nagyi - chaten, skype-on, telefonon, mailen….
Persze, feladat az van. Mindig van. Iskolán kívüli oktatás, aztán „hogy néz ki már megint a szobád?
ki fog mosogatni ma? Adtatok a papagájnak enni?”
Új életforma, új ritmus.
Sokat vagy magaddal. Jóban vagy magaddal?
Ha igen, az szuper. Oszd meg másokkal is az élményeidet! Hátha tudsz valakinek jó ötletet adni.
Nem vagy jól? Írj! Írd ki magadból, ami rossz, bánt, felkavar.
ÍRJ! VERSET!
Igen, verseket várunk tőletek. Ha már régóta verselsz, most itt a lehetőség, hogy megméresd
magad. Ha meg még nem próbáltad, kezdd el!
Verseket várunk a karanténról. KARANTÉN. Hogy érzed magad? Mit változtatott az életeden? Mit
változtatott a világon? Mit fog változtatni az életeden? Mit remélsz, mit fog változtatni a világon?
Pályázati feltételek:
A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége versíró pályázatot hírdet KARANTÉNVERS címmel, két
korosztályban, az általános iskolák és a középiskolák tanulói részére, határon innen, és határon túl.
Magyar nyelven.
A pályázó a vers megküldésével és a pályázatra való jelentkezéssel egyidejűleg elfogadja annak
feltételeit. A pályázatra minden gyerek, fiatal jelentkezhet saját, eredeti, vessel, melynek
ekeletkezési időszaka 2020 vagy 2021 év.
Technikai előírás:
A benyújtott verset írott formában wold vagy pdf formátumban várjuk.
Szöveges információs előírások:
Minden pályázatnak tartalmaznia kell a vers címét, és az alkotóról szóló pár mondatos
bemutatkozó leírást valamint az elérhetőségét.
Benyújtás módja:
Verseket a lions@lions.hu email-címre várjuk.

Minden beküldő visszaigazolást kap a beküldésről, a visszaigazolás elmaradása esetén a pályázat
beküldése technikailag (például annak mérete, formátuma okán) nem tekinthető sikeresnek, és
más módot kell találni (Pl. cloud, wetransfer, mammutmail, egyéb fileküldő rendszerek) annak
beküldésére. A benyújtáshoz csatolni kell a jelentkezési lapot, és el kell fogadni a jelentkezés
feltételeit.
Beadási határidő:
2021. március 1.
Zsűri:
A beérkezett pályázatokat a 2020-2021 Lions év kormányzója által felkért szakértő bizottság bírálja
el. A győztes fotó kiválasztásának fő szempontja az eredetiség, művésziesség, az egyedi látásmód,
a mondanivaló ábrázolása.
Díjazás:
A pályázat kiírója a beküldött pályamunkákból választott képeket I.-II.-III. díjban részesíti mely
kormányzói oklevél átadásával kiegészítve a pályázatra készített emlékplakettel ismeri el.
A helyezéseken kívül - a zsűri javaslata alapján - elismerő oklevél átadás is történhet.
Minden pályázó a részvételért emléklapot kap.
Eredményhirdetés:
2021. április hónapban Budapest, a Wanatka Lions Központban. A részletekről minden pályázó
értesítést kap.
Minden beérkezett pályamunka megjelenítésre kerül az eredményhirdetés napján a lions.hu
honlapon.
Adatvédelem:
Az esetleg átvett szöveggel kapcsolatos engedélyek beszerzése, különös tekintettel a személyiségi
jogokra, a hazai és az Európai GDPR jogelveinek is megfelelően a pályázót terheli. A pályázókat
terheli továbbá a versek beküldésének teljes költsége. Pályázónak a mellékelt jelentkezési lapon
nyilatkoznia kell, hogy a vers szerzői jogai a birtokában vannak és a pályázat benyújtásával
egyidejűleg elfogadja, hogy a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége a fotó felhasználására jogot
szerez.
Az elismert pályamunkák bemutatása.
A nyertes, díjazott és válogatott egyéb pályamunkákat a Lions Clubok Magyarországi
Szövetségének 2021 májusban megtartandó konvencióján bemutatásra kerülnek.
2020 május 4.
Boronkay Gusztáv
kormányzó

