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A Gyermekjóléti Alapítvány, az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és az  
I.(Nagy) Lajos Nemzetközi Szabadegyetem, meghirdeti  

 

AZ ÉV VERSE 2017. irodalmi pályázatot. 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS JELENTKEZÉSI LAP 

 

Pályázati tudnivalók:  
1. Pályázati cím, info:  

http://az-ev-verse-2017.webnode.hu/ 

Email: mecslaszlotarsasag@gmail.com  

Telefon: 0620- 4409478 (munkaidőben)  

 

2. A díjra pályázhat bármely magyar állampolgárságú, vagy határon túl élő magyar író, költő , műfordító . 

Jelentkezési alsó életkori határ: 18. év. 

3. A pályázóknak el kell juttatni e-mailben (mecslaszlotarsasag@gmail.com) a következőket: 

kitöltött , aláírt Jelentkezési Lap ( e felhívás része ) 

minimum 2 (maximum 5) verset,  

4. Nevezési díj: - 

5. Regisztrációs díj / adomány : 1000 Ft /pályázó  

(A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNYNAK / Országos Mécs László Irodalmi Társaságnak szánt 

adományokat kérjük, az alábbi számlaszámra utalják:  

 Számlaszám:  

K&H Bank Zrt. 10403318-50526789-83551000 (számlatulajdonos: Gyermekjóléti Alapítvány) 

A díjazottakra javaslatot a felkért zsűritagok tesznek, döntést a Kuratórium hoz. 

 A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva.  

6. Díjazás:  

 

I. hely: „Az Év Verse 2017” Oklevél + ingyenes megjelenési lehetőség az OMLIT 

valamely 2017. vagy 2018.évben megjelenő antológiájában + 10000 Ft  
 
II. hely: Oklevél + 5000 Ft 
 
III.-V. díj: Elismerő Oklevél - díj  
 
A Kuratórium a változtatás jogát fenntartja. 

7. Nevezési - pályázási (beérkezési) - határidő: 2017.szeptember 30. 

Határidőn túl érkezett nevezést, pályázatot n e m veszünk figyelembe. 

8. A befolyt regisztrációs díjat / adományt kulturális programjaink, irodalmi rendezvényeink,  

pályázatunk / antológiáink finanszírozására fordítjuk. 

9. Pályázók értesítése, döntés: A végeredményt a www.omlit.hu oldalunkon publikáljuk, s emailben 

értesítjük a nyerteseket. Díjat / nyereményt kizárólag hazai címre postázunk.  
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GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY www.gyermekjolet.hu Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10403318-50526789-83551000 
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JELENTKEZÉSI ÉS REGISZTRÁCIÓS LAP 

„AZ ÉV VERSE 2017” irodalmi pályázat 
 

NÉV:  

 

Írói név / jelige (amennyiben van)  

 

Telefon  

 

Email  

 

Postai cím:  

 

A beküldött alkotások címe:  

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Kijelentem, hogy a beküldött írások saját szellemi 

alkotásaim. 

Kijelentem, hogy AZ ÉV VERSE 2017 c. 

országos irodalmi pályázat kiírását megismertem, 

az abban foglaltakat megértettem, s ennek 

szellemében küldöm el pályázatomat.  

Hozzájárulok, hogy a válogatott írás(ok) 

megjelenjenek a www.az-ev-verse-

2017.webnode.hu oldalon. 

 

 

IGEN 

 

 

 

 

NEM 

NYILATKOZAT 

 

A regisztrációs díj - adományt ( 1000 Ft / pályázó) 

adományként önként felajánlom a Gyermekjóléti 

Alapítványnak / OMLIT-nak kulturális, karitatív 

munkájához.  

 

A következő számlaszámról utalom: 

 

IGEN 

 

 

NEM 

 

 

Számlatulajdonos: 

 

 

Számlaszám:  

 

 

Dátum: ________________________________ 

 

 

 

 

(aláírás) 
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