www.omlit.hu
Telefon: (0620) 4409478 * E-mail: gyermekmosoly2015@gmail.com

GYERMEKMOSOLY 2015
Az ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG és a PÁLFFY DÉNES
NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG közös felhívása
Kedves Szülők, Nagyszülők!

Pályázatunk témája

Fotópályázat: Gyermekmosoly – keressük a legbájosabb
gyermeket!

A pályázat weboldala

http://mecslaszlotarsasag.webnode.hu/palyazatok/gyermekmosoly2015/

és email címe:

gyermekmosoly2015@gmail.com

A fotón szereplő gyermek maximum 14 éves lehet!
A pályázat beküldési
határideje:
Formai követelmények:

2015.

SZEPTEMBER13.

Pályázni 1 db, jó minőségű, legalább 150-200 kB méretű
fényképpel (jpg fájlformátum) lehet, amelyen a gyermek
közelről látható és valóban mosolyog.
A pályázathoz regisztrációs űrlap is tartozik, amely letölthető a
honlapunkról!
A pályázatot emailben kérjük beküldeni :
gyermekmosoly2015@gmail.com

Nevezési díj:

nincs

Pályázati regisztrációs
díj – adomány :

600 ft / pályázat

A pályaművek zsűrizése

Zsűri : a kiíró által felkért magánszemélyek

(a közlemény rovatba : adomány a Gyermekmosoly 2015 pályázathoz)

Olvasói szavazat: 2015. szeptember 14.-szeptember 30. között
fogadunk olvasói szavazatokat is, amelyet kizárólag a pályázati
honlapon található űrlap kitöltésével lehet elküldeni. Emailben
küldött szavazat érvénytelen.
A pályázati végeredmény 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.
MINDEN érvényesen BEKÜLDÖTT PÁLYÁZAT / FOTÓ/
MEGJELENIK A www.gyermekmosoly.webnode.hu
WEBOLDALON!

A pályázati anyag
publikálása:

Érvényes a pályázat, ha :

A pályázat érvényessége:

a feltételeknek megfelelően,
- határidőn belül,
- jpg fájlformátumként ,
kitöltött és aláírt regisztrációs lappal együtt küldte el a
megadott emailcímre a fotót!
-

-

Díjazás:

Eredményhirdetés:
a végeredményt a weboldalunkon közöljük,
2015. október 10-ig
A díjazottakat emailben is értesítjük!
1.helyezett: Oklevél + 5000 Ft. értékű ajándék (vásárlási
utalvány, szerencsesorsjegy)
2.helyezett: Oklevél + 3000 Ft. értékű ajándék (vásárlási
utalvány, szerencsesorsjegy)
3.helyezett: Oklevél + 2000 Ft. értékű ajándék (vásárlási
utalvány, szerencsesorsjegy)
A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat pluszban, továbbá
Különdíjat (a legtöbb olvasói szavazatot kapó pályázó) is
adományozhat.

Szponzorációt , tárgyjutalom-felajánlást szeretettel és
szívesen fogadunk!
Várjuk cégek, üdültetők, utazási irodák stb.
jelentkezését – kérjük, támogassák felajánlásokkal
pályázatunkat!
Előre is köszönetet mondunk az adományokért és a
felajánlásokért!

Jelentkezni emailben: omlit@hotmail.hu
Országos Mécs László Irodalmi Társaság, Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság
http://www.mecslaszlotarsasag.webnode.hu
http://www.irodalmipalyazat.webnode.hu
www.gyermekmosoly.webnode.hu
https://www.facebook.com/mecslaszloirodalmitarsasag

Pályázati Regisztrációs Űrlap
az ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG „GYERMEKMOSOLY 2015”
REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP
című pályázatához

GYERMEKMOSOLY
2015vagy
fotópályázat
Az űrlapot kérjük nyomtatott,
olvasható betűkkel
géppel kitölteni!

Személyi adatok
Az itt megadott személyi adatokat bizalmasan kezeljük.

Pályázó (szülő, nagyszülő) neve
Lakcíme / Értesítési cím:
Telefon:
Email:
A fotón szereplő gyermek neve :
életkora

NYILATKOZAT: Kijelentem, hogy a Gyer-

□ IGEN

mekmosoly 2015 c. pályázati kiírást megismertem, az abban foglalt feltételeket elfogadom,

□ NEM

s ezek ismeretében küldöm el gyermekem fotóját.
Hozzájárulok

a

fotó

publikálásához

a

www.gyermekmosoly.webnode.hu weboldalon.
Az adományt – melyet az OMLIT tevékenységéhez ajánlok fel – az alábbi számlaszámról
utalom:

………………………………………………………..

Dátum: 2015.________________

(szülő/ gondozó aláírása)

