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Hazánk, szép Magyarország
A 20 éves Országos Mécs László Irodalmi
Társaság

IRODALMI –MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA

A pályázat címe: Hazánk, szép Magyarország
A pályázat meghirdetője: Országos Mécs László Irodalmi Társaság, Pálffy Dénes
Népfőiskolai Társaság
A pályázat weboldala, email címe:
http://mecslaszlotarsasag.webnode.hu/palyazatok/hazank-szep-magyarorszag/
A pályázat emailcíme:

hazankszepmagyarorszag@gmail.com

Pályázhatnak: magánszemélyek, hivatásos és amatőr költők, írók; alsó életkori határ: 10.
életév
Kategóriák: I. Ifjúsági ( 10-18. évesek)* II. felnőtt ( 18.évtől)
*kiskorúak kizárólag szüleik/ gondozójuk tudtával vehetnek részt pályázatunkon!
 A pályázatokat a hazankszepmagyarorszag@gmail.com címre várjuk!
A pályázat célja: új tehetség felkutatása és tehetséggondozás; irodalmi-művészeti alkotások
létrehozása; főhajtás Mécs László pap-költő munkássága előtt.
Téma: minden, ami szép hazánkkal kapcsolatos (pl. tájak, magyar kultúra, gasztronómia,
hungarikumok , magyarság, történelem, zene ), máshol meg nem jelent alkotások (vers,
prózai műfajú alkotások, illusztráció lehetséges.)
A beküldött művek / pályázatok formai követelménye: a pályázók minimum 3, maximum
5 irodalmi művel pályázhatnak. Illusztráció is lehetséges. A prózák nem lehetnek hosszabbak
4 gépelt oldalnál. A pályázat nem jeligés, ám írói név használata lehetséges.
Az irodalmi alkotásokat word formátumban, az illusztrációkat kizárólag .jpg fájlként kérjük
elküldeni.

Fontos! Minden, a pályázattal kapcsolatos információ , továbbá a pályázatra küldött
(válogatott) alkotások a pályázati weboldalon jelennek meg
:
http://hazankszepmagyarorszag.webnode.hu

Kérjük, fokozottan ügyeljenek a helyesírásra!
Pályázattal kapcsolatos határidők:
Beküldési határidő: folyamatos 2016. január 31-ig
Végeredmény hirdetése : 2016. február 14-ig.
A jutalmakat legkésőbb 2016. február 29-ig postázzuk.
Díjazás:
Zsűri: a kiíró által felkért magánszemélyek .
1.díj: Oklevél + 5 000 Ft értékű szerencsesorsjegy
2.díj: Oklevél + 3 000 Ft értékű szerencsesorsjegy
3.díj :Oklevél + 2 000 Ft értékű szerencsesorsjegy
Díjazzuk az iskolákat is! A három legtöbb – minimum 5 fő - diákpályázót nevező iskolát
különdíjban részesítjük!
A kiíró Különdíjat is adományozhat az arra érdemesnek.
További szponzori támogatásokkal növekedhet a díjazások összege, illetve egyéb
tárgyjutalmakat is kioszthatunk.
Nevezési díj: nincs
Pályázati regisztrációs díj - adomány: 600 Ft/pályázó
A regisztrációs díj-adomány befizethető: átutalással a bankszámlára (számlaszám: Erste Bank
Hungary NYRT. 11600006-00000000-48175065).
A közlemény rovatban tüntessék fel: adomány a Hazánk, szép Magyarország
pályázathoz
Regisztrációs díjat/adományt a kiíró nem fizet vissza.
A befolyt regisztrációs díjat/adományt kizárólag irodalmi és kulturális rendezvényeink,
pályázataink finanszírozásához, elektronikus webfelületeink fenntartására fordítjuk.
A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva.
A kiíró a meghirdetettektől eltérően is dönthet , indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti,
a pályázati határidőket és feltételeket módosíthatja.
A pályázó a pályázaton történő részvételével hozzájárul, hogy alkotását, alkotásait a kiíró
korlátozás nélkül felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban.
Amennyiben a pályázat iránt jelentős az érdeklődés, úgy tervezzük, hogy irodalmi antológiát
is kiadunk 2016-ban.
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