A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY, ORSZÁGOS
MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG, és a
PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA

Mese, mese, meskete
címmel
színes mondókás és mesekönyvben történő
megjelenésre pályázatot hirdet

1. Tudnivalók:
A pályázat meghirdetője:

GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY, ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG, PÁLFFY
DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA
Pályázatunk célja: igényes, a kisgyermekek (8 éves korig) lelki és érzelmi fejlődését elősegítő mesék ,
mondókák , gyermekversek közreadása mesekönyvben, tehetségazonosítás, tehetséggondozás
2.
Pályázat
benyújtása
kizárólag
az
alábbi
oldalon
lehetséges:
http://mese-mesemeskete26.webnode.hu/kapcsolat/
3. Kik pályázhatnak? Magyar nyelven írók,magyar és nem magyar állampolgárok egyaránt. Alsó életkori határ:
10 év.
3.1. Milyen műfajú pályaműveket várunk? Kizárólag gyermekverseket, mondókákat vagy kisgyermekeknek
szóló meséket.( korosztály : 8 éves korig)
4. Nevezési díj nincs. Adományokat, szponzori támogatást szívesen és szeretettel fogadunk.
5. A pályázat formai követelménye: A mesék, gyermekversek, mondókák témája gyermekközpontú, ám
szabadon választott lehet. Pályázónként minimum 2, maximum 4 pályaművet fogadunk el , max. 4 gépelt oldal
(A4) terjedelemben. Illusztráció lehetséges.

SZERETNÉ, HA AZ ÖN MESÉJE, MONDÓKÁJA IS MEGJELENNE
NYOMTATÁSBAN?
MINDEN PÁLYÁZÓNK KAP PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGET!
MINDEN PÁLYÁZÓNK 1, esetleg 2 pályaműve megjelenik nyomtatásban!
6. (egyszeri) Hozzájárulási költség / adomány: 10000 Ft / pályázó (tízezer forint / pályázó) +
postaköltség (amelynek összege a megjelenést követően lesz ismert, s függ attól, hogy a 2 tiszteletpéldányon felül hány
darabot igényel még). Külföldre nem postázunk.
Befizetési határidő: 2018. február 12.

Az összeget az alábbi számlaszámra kérjük átutalni :
Gyermekjóléti Alapítvány
K&H Bank Zrt. 10403318-50526789-83551000
IBAN (Nemzetközi számlaszám) : HU26 1040 3318 5052 6789 8355 1000
SWIFT / BIC kód : OKHBHUHB

7. Beküldési és beérkezési határidő:

2018.február 12.

A határidőt követően nem fogadunk pályázatot.
8. Megjelenés:
A beérkezett pályaműveket a szerkesztőség olvassa el , s választja ki azt az 1 , esetleg 2 mesét , amelyek
publikálásra kerülnek.
A könyv megjelenésének tervezett ideje : 2018.március
9. A mesekönyv technikai adatai:

tervezett méret: A4 vagy A5
borító: puhatáblás, színes , belívek: fele színes, fele fekete
tervezett terjedelem: 60-120 oldal
Célcsoport: kisgyermekek, 8 éves korig
10. Egyéb
A pályázat beküldése egyúttal hozzájárulást is jelent, hogy a pályaművet publikáljuk nyomtatott vagy
elektronikus formában; a felhasznált alkotásokért ellenszolgáltatást, jogdíjat semmilyen jogcímen nem áll
módunkban fizetni.
Szponzori támogatást szívesen fogadunk az alábbi számlaszámra:

K&H Bank Zrt. 10403318-50526789-83551000
A változtatás jogát fenntartjuk!
www.gyermekjolet.hu

www.omlit.hu

