irodalmi antológia
Kedves Pályázónk!
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság (Regisztrált Tehetségpont)
nevében tisztelettel köszöntöm Önt.
TUDNIVALÓK AZ ANTOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN:
Tervezett paraméterek: 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
Tervezett megjelenés: 2018. november
Kik jelentkezhetnek e pályázatra ?
Bárki, aki általa magyar nyelven írt verset, prózát szeretne megjelentetni igényes kiadványban.
A téma szabadon választott.
A beküldött pályaművek formai követelményei:
Méret: A5 méret,
Betűtípus: Times New Roman, Sortávolság: 1,15-ös , Betűnagyság: 12-es
Beküldendő min.2, max. 5 pályamű word dokumentumban
Maximális oldalszám: 15
Pályázatot emailben várjuk:
omlitirodalmipalyazat@gmail.com
A beküldendő pályázat tartalma:
kitöltött jelentkezési lap (pdf)
pályaművek (word)
befizetési bizonylat (pdf)
Hozzájárulás költsége: az antológiában megjelenés hozzájárulás - adomány - költsége kedvezménnyel 2500
Ft/megkezdett oldal
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: 2018. szeptember 10.
A hozzájárulást átutalhatja, vagy a banki fiókban közvetlenül befizetheti (ebben az esetben a befizetendő
költség növekszik +300 Ft-tal) 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
Országos Mécs László Irodalmi Társaság http://www.omlit.hu * http://www.gyermekjolet.hu
Tárgy rovatba kérjük beírni: adomány az Irodalmunk kincsestára c. antológiához
Önéletrajz is megjelenhet az antológiában?
Igen. Amennyiben kéri a megjelenést, küldje el rövid, pársoros önéletrajzát, s ha szeretné, fényképet
is mellékelhet.
Biztosan megjelenik írásom az Antológiában?
Igen. Amennyiben gyorsan jelentkezik, a felhívásnak megfelelően, továbbá befizeti a megjelenési
támogatást/adományt is (2500 Ft/megkezdett A5 oldal), akkor igen.
A szerkesztőség dönt, hogy a beküldött művekből melyik jelenik/jelennek meg nyomtatásban.
Mi a végső jelentkezési határidő?
2018.szeptember 10. (hétfő)
Mellékelni kell a befizetési bizonylatot (pdf) és a pályaműveket kizárólag word dokumentumként.
A szerkesztőség a változtatás jogát fenntartja!
Országos Mécs László Irodalmi Társaság
http://www.omlit.hu

JELENTKEZÉSI LAP
az IRODALMI KINCSESTÁR c. antológiapályázathoz
NÉV
(amennyiben van) írói név
Postázási cím:
Telefon:
Email:
A beküldött művek címei:

1.
2.
3.
4.
5.

NYILATKOZAT 1.
IGEN
Nyilatkozom, hogy a felhívást elolvastam, az
abban foglaltakat megértettem s ennek
tudatában nyújtom be a pályázatot.

NEM

NYILATKOZAT 2.

IGEN

Nyilatkozom, hogy a hozzájárulási díjat
(melyet önként ajánlok fel) legkésőbb 2018.
09.10-ig befizetem a Gyermekjóléti Alapítvány
számlaszámára (K&H Bank Zrt. 1040331850526789-83551000), a befizetési bizonylatot
mellékelem.

NEM

A megjelent antológiából – a 2 db
grátiszpéldányon kívül – igényelek még további
köteteket:

Az alábbi számlaszámról utalom a hozzájárulási díjat:
…………………………………………………

---------------- db
(ára : 3000 Ft/postaköltség/db

Dátum: 2018. _________________

(aláírás)

