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Az ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG, és a PÁLFFY DÉNES 

NÉPFŐISKOLAI  TÁRSASÁG a nagy mesemondó, Benedek Elek születésének 156. 

évfordulója alkalmából meghirdeti 

a IV. Nemzetközi Benedek Elek Meseíró 

pályázatot. 

 

Tudnivalók: 

A pályázat meghirdetője: 

ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG, PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLAI 

TÁRSASÁG  

 

Pályázatunk célja: tisztelgés Benedek Elek munkássága előtt; tehetségazonosítás, tehetséggondozás 

 

Cím, elérhetőség: 

E-mail: nemzetkozimeseiropalyazat@gmail.com  

Telefon: 06/20-440-9478 (munkaidőben!) 

Web: www.meseiropalyazat2015.webnode.hu ; http://mecslaszlotarsasag.webnode.hu/palyazatok/iv-

nemzetkozi-meseiro-palyazat/  

 

Kik pályázhatnak?  

Magyar nyelven írók,magyar és nem magyar állampolgárok egyaránt. Alsó életkori határ: 10 év. 

Kategóriák: I. Ifjúsági ( 10-18.év) II. Felnőtt ( 18.év feletti) 

Nevezési díj nincs. Adományokat, szponzori támogatást szívesen és szeretettel fogadunk. 

 

A mesék formai követelménye: 

A mesék témája szabadon választott lehet. Pályázónként maximum 3 pályaművet fogadunk el , max. 3 

gépelt oldal (A4) terjedelemben. Illusztráció lehetséges. 

 

Beküldési cím: 

A meséket (és illusztrációkat) kizárólag e-mailben várjuk, a kitöltött Jelentkezési és Regisztrációs 

Űrlappal együtt.  

Email: nemzetkozimeseiropalyazat@gmail.com  

 

Beküldési határidő: 2015. december 20.  

 

A határidőt követően nem fogadunk pályázatot. 

 

Értékelés, zsűri: 

A beérkezett pályaműveket felkért zsűri olvassa el . A zsűri elnöke : Vesztergom Andrea költő, író.  

A beérkezett pályaművek közül 40 mese jut a döntőbe és egyúttal felkerül a 

http://www.meseiropalyazat2015.webnode.hu honlapunkra ( legkésőbb 2016. január 20-ig ), ahol 
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szavazni lehet a mesékre. 

A végeredmény megállapításakor az olvasói szavazatok arányát a zsűri figyelembe veszi. 

 Az online szavazás időtartama: 2016. január 21.- január 31. 

DÍJAZÁS: kategóriánként az  

1.helyezett : Oklevél és ingyenes publikálási lehetőség a 2016.évi karácsonyi mesekönyvben 

2.-3.helyezett : Oklevél + Könyv, szerencsesorsjegy-ajándék 

A nyerteseket e-mailben értesítjük. A pályázati végeredményt a pályázati weboldalon közzétesszük. 

A végeredmény ellen fellebbezés nincs, jogi út kizárva. 

 

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:  

Számlaszám: ERSTE BANK 11600006-00000000-48175065 
 

A változtatás jogát fenntartjuk! 
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BENEDEK ELEK IV.NEMZETKÖZI 

MESEÍRÓ  PÁLYÁZAT 

Regisztrációs űrlap Jelentkezési és 

 
Pályázó neve :  

Pályázati kategória:   Ifjúsági 
 
   Felnőtt 

Életkor:  

Tanuló esetében: iskola neve, címe:  
 

Lakcím / Postai cím:  
Telefon:  

E-mail:  

Az elküldött meséim : 1. 
2. 
3. 
 

(amennyiben van illusztráció) 
Az illusztráció szerzője :   

 

Nyilatkozat : Kijelentem, hogy a pályázatra elküldött 
mese saját szellemi alkotásom, egyúttal hozzájárulok 
annak elektronikus vagy nyomtatott formában 
történő korlátlan publikálásához.   

 IGEN 
 
 NEM 
 

KARÁCSONYI MESEKÖNYV 2016 
Nyilatkozom, hogy a 2016.novemberben megjelenő  
színes Karácsonyi mesekönyvben szeretnék 
megjelenni , a hozzájárulási díjat (9800 ft + 
postaköltség /pályázó) legkésőbb 2016.szeptember 
30-ig befizetem. 
Számlaszám: ERSTE BANK 11600006-00000000-
48175065 
Tudomásul veszem, hogy  
- a mesekönyvbe a Szerkesztőség választja ki azt a 
mesét, amelyik nyomtatásban is megjelenik. 
- a kötet megjelenését követően  2 db 
tiszteletpéldányt kapok postán  
A hozzájárulást az alábbi számlaszámról utalom: 
 

 IGEN 
 
 NEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
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A  kitöltött regisztrációs űrlapot és a mesét kérjük emailben elküldeni.  

Email: nemzetkozimeseiropalyazat@gmail.com  

A tárgy rovatba írandó: IV. Nemzetközi Benedek Elek Meseíró pályázat 

 

Dátum: 2015. …………………… 

 

NYILATKOZAT: 

 

Kijelentem, hogy a Pályázatban foglaltakat elolvastam, megértettem és elfogadom.  

 

 

 

 

Pályázó aláírása  

( kiskorú esetén: szülő vagy felkészítő nevelő/igazgató aláírása) 
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