PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„A család is... olyan valami az életben, ami becses... Olaj az élet lámpásában.” Gárdonyi Géza
megkapó sorai családunkat, gyermekeinket, szüleinket juttatja eszünkbe. Ugyan kit nem
foglalkoztatnak azok a titkok, történetek, amelyeket egy gyermek vagy a család hordoz, s miért
mulasztjuk el mégis megkérdezni őket? Most itt a lehetőség, hogy megismerjünk okokat, szándékokat,
történeteket.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete pályázatot hirdet „Nagycsaládos lettem!” címmel
Pályázati témakör:
Hogyan lettem nagycsaládos? A személyes múlt egy-egy eseménye, amely a gyermekvállaláshoz,
vagy a több gyermek vállalásához kötődik, ezzel kapcsolatosan egy-egy fontos, emlékezetes pillanat
megírása prózában vagy versben.
Pályázók köre:
Azon 40. életévüket még nem betöltött természetes személyek, akik 35. életévükig már
nagycsaládosok lettek, azaz három gyermeket vállaltak, anyák és apák egyaránt pályázhatnak (Nem
csak a NOE tagjai!)
Beadható pályázatok száma:
Pályázónként egy pályázat (egy családból többen is pályázhatnak)
Beadás módja:
A papíron benyújtásra kerülő pályázatokat egy példányban postai úton a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete részére a 1056 Budapest, Március 15. tér 8. címre, illetve elektronikusan az noe@noe.hu
e-mail címre várjuk.
Formátum:
Kézzel vagy géppel írt. Terjedelem: Kézzel írt dokumentum esetén maximum 30 A/4-es oldal
terjedelem. Géppel írt dokumentum esetén maximum 20 A/4-es oldal, 12-es betűméret, 1,5-es
sorköz formátumban.
Beadási határidő: 2017. január 15. (csütörtök)
Eredményhirdetés: 2017. február 17. (péntek)
További tudnivalók :
A beérkezett műveket szakmai Bíráló Bizottság bírálja el, melynek tagjai:
Schäffer Erzsébet, Süveges Gergő, Ugron Zsolna
A legjobb három mű díjazása:
1. helyezett: bruttó 400 000 Ft 2. helyezett: bruttó 200 000 Ft 3. helyezett: bruttó 100 000 Ft
A legjobb pályaművek közlésre kerülnek a NOE Levelek című kiadványban.
A pályamű kizárólag a Pályázó (szerző) saját alkotása, szellemi terméke lehet. A Pályázó tudomásul
veszi, hogy pályázata benyújtásával a pályamű felhasználási jogát automatikusan átadja a Kiírónak,
azt a Kiíró a Pályázó külön, további engedélye nélkül nyilvánosságra hozhatja (terjesztés), a
nyilvánosság számára bármilyen módon hozzáférhetővé teheti, illetve a szerző nevének feltüntetése
mellett átdolgozhatja (fordítás, színpadi feldolgozás).
Budapest, 2016. december 5.
Kardosné Gyurkó Katalin
a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke

