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A SZÓ ÜNNEPE c. irodalmi antológia

Kedves Pályázónk!
Tisztelt Hölgyem / Uram!
A Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság (Regisztrált Tehetségpont)
nevében tisztelettel köszöntöm Önt.
Antológiánk paraméterei:
Címe: A szó ünnepe
Mérete: A/5-ös méretű, (fekete-fehér belívek, 80 gr-os ofszet papíron) ragasztókötött, színes fóliázott
borítós (250 gr-os fényes műnyomó karton)
Kiadó: GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY / Országos Mécs László Irodalmi Társaság ( Pápa )
Nyomdai munka: Jókai Mór Városi Könyvtár, Sokszorosító és Kötészeti Műhely , Pápa
(az antológiában jelennek meg a 2016-ban meghirdetett A lélek ünnepe c. antológia felhívásunkra
érkezett és beválogatott írások)
Amennyiben szeretne megjelenni e kiadványunkban , kérem jelezze szándékát emailben
(mecslaszlotarsasag@gmail.com) a mellékelt Jelentkezési és regisztrációs lap elküldésével. Az
antológiában megjelenés hozzájárulás- adomány – költsége ( postázással együtt) egyszeri 9000 Ft
(kilencezer forint). / Tehát : nem oldalanként, és nem művenként!/
A megjelenést követően minden alkotónknak, aki megjelent az antológiában 2 db
tiszteletpéldányt postázunk! (További köteteket 3000 Ft / db + postaköltség egységáron lehet
megrendelni)
Jelentkezési és hozzájárulási díj- adomány befizetési (végső) határidő: 2017. április 30.
A hozzájárulást átutalhatja, vagy a banki fiókban közvetlenül befizetheti a számlaszámra.
Számlaszám :
A Gyermekjóléti Alapítványnak , Országos Mécs László Irodalmi Társaságnak szánt adományokat
kérjük, az alábbi számlaszámra utalják:
K&H Bank Zrt. 10403318-50526789-83551000
IBAN (Nemzetközi számlaszám) : HU26 1040 3318 5052 6789 8355 1000
SWIFT / BIC kód : OKHBHUHB

Tárgy rovatba kérjük beírni: adomány A szó ünnepe c. antológiához
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Mely művek jelennek meg az antológiában ?
A jelentkező szerző saját írásait ( min.2 , max. 5 ) várjuk. Nem kizáró ok, ha az elküldött mű már
megjelent internetes publikációban vagy más nyomtatott termékben.
Terjedelmi korlát: min.2, max.5 irodalmi mű ( vers / novella / max. 4 db A5 oldal méretben)
Grafikát, képet, illusztrációt ne mellékeljenek.
Önéletrajz is megjelenhet az antológiában ?
Igen. Amennyiben kéri a megjelenést , küldje el rövid , pársoros önéletrajzát
Biztosan megjelenik írásom az Antológiában ?
Igen. Amennyiben gyorsan jelentkezik, a felhívásnak megfelelően, továbbá befizeti a megjelenési
támogatást / adományt is (9000 ft) , akkor igen.
A szerkesztőség dönt, hogy a beküldött művekből melyik jelenik / jelennek meg nyomtatásban.
Mi a végső jelentkezési határidő?

2017.április 30.
Email: mecslaszlotarsasag@gmail.com
Közlemény: Jelentkezés A SZÓ ÜNNEPE c. irodalmi antológiába
Csak emailben fogadnak jelentkezést ?
Igen. Mellékelni kell (pdf vagy jpg fájlformátumként) a kitöltött /és aláírt/ Jelentkezési és regisztrációs
lapot. A pályaműveket kizárólag word dokumentumként küldje el)
Terjesztik országosan a megjelent antológiát ?
Igen, országosan kapható lesz a Líra Zrt. terjesztési hálózatában.

Országos Mécs László Irodalmi Társaság
www.omlit.hu
Telefon (csak munkaidőben) : 0620 4409478
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A SZÓ ÜNNEPE című irodalmi antológiához
Alulírott, nyilatkozom és kijelentem, hogy az alább megadott adatok a valóságnak
megfelelnek, azokat önként adtam meg, kizárólag A SZÓ ÜNNEPE c. irodalmi antológia
regisztrációjához.
Kijelentem, hogy a felhívásban foglaltakat megismertem, azokat elfogadom, a
hozzájárulási díjat / adományt /- melynek összege : 9000 Ft / pályázóátutalom/befizetem.
Tudomásul veszem, hogy a szerkesztőség autonóm döntése érvényesül atekintetben, hogy mely
írásom jelenik meg nyomtatásban.
Kijelentem, hogy nem tartok igényt honoráriumra, royaltira.
Kijelentem, hogy az OMLIT korlátozás nélkül felhasználhatja (a szerzői jogok tiszteletben
tartásával) írásaimat a jövőben.
Név:
Ha írói néven szeretne publikálni, kérjük
írja ide:
Lakcím / Postázási cím:
Telefon:
Email:
Kérem, hogy a szerkesztőség az alábbi
írásaimból válogasson az Antológiába :

1.
2.
3.
4.
5.

A megjelent Antológiából további kötetekre
tartok igényt ( a 2 db grátiszpéldányon
felül).(ára : 3000 ft.+postaköltség/db)

……………db

Dátum: 2017._______________

…………………………………………………….
aláírás
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