
 

országos pályázat mesekönyvben történő megjelenésre 

2017 november hónapban jelenik meg a GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY /  Országos Mécs László 
Irodalmi Társaság szép és színes mesekönyve. 

Szeretné, ha az Ön (vagy gyermeke/unokája) meséje is megjelenne ? JJEELLEENNTTKKEEZZZZEENN  ÖÖNN  IISS!!  

MINDEN PÁLYÁZÓNK KAP PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGET! 

Kik pályázhatnak? Bárki, hazai és határon túl élő, magyar nyelven író alkotó, életkormegkötés 
nélkül 

 
A mesekönyv tervezett paraméterei:  
méret: A4 , tervezett oldalszám: 80-120 , keménytábla vagy puha színes borító, színes vagy 
részben színes belső oldalakkal (a végleges megjelenés változhat!) 
Hozzájárulási díj : 10000 (tízezer) ft.+ postaköltség 
Postaköltség összege: a megjelenés után tudjuk majd pontosan megírni emailben minden publikáló 
szerzőnknek 
Jelentkezési és befizetési határidő: 2017. szeptember 30. 
Számlaszám: 

Gyermekjóléti Alapítvány : K&H Bank Zrt. 10403318-50526789-83551000 
 
Tárgy rovatba kérjük beírni: adomány a Meseszép ajándék 2. című mesekönyvhöz 
 
Amennyiben külföldről kíván adományt utalni, az alábbi adatok szükségesek: 
Devizanem HUF 
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) : HU26 1040 3318 5052 6789 8355 1000 
Számlatulajdonos: GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 
A pályázó tudomásul veszi, hogy  
- a mesekönyvbe a Szerkesztőség választja ki azt az 1 vagy 2  mesét, amelyik nyomtatásban is 
megjelenik. 
- megjelenést követően  2 db tiszteletpéldányt kapok postán 
( külföldre nem postázunk) 
 
Kötelező melléklet : a kitöltött JELENTKEZÉSI ÉS REGISZTRÁCIÓS LAP 
A mesekönyvbe történő jelentkezése érvényes, ha:  
* határidőre elküldi emailben (omlitmesekonyv@gmail.com) a kitöltött JELENTKEZÉSI ÉS 
REGISZTRÁCIÓS LAPOT 
* a pályaművet (minimum 2 mesét). 1,15-ös sortávolság 
* befizeti ( banki befizetés vagy átutalás) a hozzájárulási díjat és mellékeli az átutalási / 
befizetési igazolást / bizonylatot. 
Illusztráció : amennyiben a mesét illusztrálja, csak és kizárólag jó minőségű A5 formátumú jpg 
fájlként csatolja! (az illusztráció szerzőjét kérem, a jelentkezési lapon írja be) 
A mesék terjedelme NE haladja meg a 3 A4-es gépelt oldalt! Formai követelmény: Times New 
Roman betűtípus, 12-es nagyság, 
 
A hozzájárulási díjat 2017. 09.30-ig bármikor befizetheti! 

Közleménybe írandó: hozzájárulás a Meseszép ajándék 2. c. mesekönyvhöz (2017) 

www.gyermekjolet.hu * www.omlit.hu 

mailto:omlitmesekonyv@gmail.com
http://www.gyermekjolet.hu/
http://www.omlit.hu/


 

JELENTKEZÉSI ÉS REGISZTRÁCIÓS LAP 

Alulírott, nyilatkozom és kijelentem, hogy az alább megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azokat 
önként adtam meg, kizárólag a Meseszép ajándék 2. (2017) regisztrációjához. Kijelentem, hogy a 
felhívásban foglaltakat megismertem, azokat elfogadom, a hozzájárulási díjat / adományt /- melynek 
összege : 10000 Ft / pályázó- befizetem. 
Pályázati és a hozzájárulási díj befizetésének határideje: 2017. 09.30. – ám kérjük, hogy a hozzájárulást 
minél előbb szíveskedjenek befizetni, hogy a szerkesztési munkát elkezdhessük! 
 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 – a szerzői jogokat figyelembe véve - korlátozás nélkül felhasználhatja beküldött 
írásaimat a jövőben.  

 A hozzájárulási díjat – amelyet  önként 
ajánlok fel -  az alábbi számlaszámról 
utalom:  

Számlatulajdonos: 

Számlaszám: 
 

Név: 
  

 

Ha írói néven szeretne publikálni, kérjük írja 

ide: 
  

Lakcím / Postázási cím:   

Telefon:   

Email:    

Amennyiben mellékel A5 formátumban jpg 

fájlként illusztrációt: 

az illusztráció készítője: 
 

Kérem, hogy a szerkesztőség az alábbi 

írásaimból válogasson a mesekönyvbe:  

 

  

  

NYILATKOZAT 

 

A pályázati felhívást elolvastam s az abban 

foglaltakat megértettem. 

A befizetési bizonylatot mellékeltem. 

IGEN 

 

NEM 

A megjelent mesekönyvből további kötetekre 

tartok igényt ( a 2 db grátiszpéldányon felül) 

Egy további kötet ára : 3200 Ft + postaköltség 

……………db  

Dátum: _______________ 

(aláírás) 


