טופס הגשת מועמדות לפרס אקו"ם
ליצירה המוגשת בעילום שם

ההשתתפות מותרת לחברי אקו"ם בלבד ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 15.12.16
לתשומת לבך!
אין לרשום את שמך על עותקי היצירות ,אלא את סימן הזיהוי בלבד כמפורט להלן:
שם הפרס (יש לסמן את הפרס אליו מוגשת המועמדות):
 1פרס ע"ש נתן יונתן
 2פרס ע"ש אהרון אשמן
ליצירה המוגשת
ליצירה המוגשת
בעילום שם בתחום
בעילום שם בתחום
השירה
הסיפורת

3

פרס ע"ש מרק קופיטמן
ליצירה המוגשת בעילום שם
בתחום המוסיקה הקונצרטית

פרטי היוצר:
(פרטים אלה ישמרו חסויים למעט פרטיו של הזוכה ויצירתו ביום פרסום תוצאות התחרות)
ת.ז:

שם היוצר:
כתובת:
@

דוא"ל:

נייד:

טל:

שם היצירה (במקרה שמוגש קובץ יצירות יש לצרף פירוט היצירות בכל עותק):

סימן הזיהוי של היצירה:
לדוגמא:
סימן הזיהוי של היצירה חייב להתחיל בשלוש אותיות
גדולות באנגלית ולאחריהן שלוש ספרות בלבד.

סימן הזיהוי שלי הוא:

( 3ספרות)
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(כל סימן אחר שלא יעמוד בהנחיות
יביא לפסילת המועמדות).
את סימן הזיהוי יש לכתוב בצורה בולטת על גבי כל אחד משלושת עותקי היצירה
ולהקפיד שלא לציין על גביהם את שמך.

( 3אותיות)
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שימו לב! המשך הטופס בצידו השני של הדף

תקנון פרס אקו"ם 2016

טופס הגשת מועמדות לפרס אקו"ם ליצירה המוגשת בעילום שם (המשך)
אני מצהיר בזאת כי היצירה לא פורסמה ולא בוצעה ,לא בשלמותה ולא בחלקה ,ולא
תחת כל כותר אחר ,בכל מדיום שהוא ,לרבות אינטרנט ,עיתונות וכיוצא בזה ,בארץ
ובעולם ,לפני הגשתה לתחרות ועד למועד פרסום תוצאות התחרות ,וכי לא הוגשה
לתחרות פרסים כלשהי ,וכל זאת ,ממועד הגשת היצירה ועד לפרסום תוצאות
התחרות .ידוע לי כי כל חריגה מתנאים אלו תביא לפסילת מועמדותי.
ידוע לי כי כל החומרים שנשלחו לתחרות לא יוחזרו בשום מקרה .אישור על קבלת
החומרים באקו"ם יישלח במייל כשבועיים מיום קבלתם.
אני מצהיר בזאת כי קראתי את דף ההנחיות והתנאים להשתתפות בתחרות.
ידוע לי כי כל חריגה מתנאים אלו תביא לפסילת מועמדותי.

חתימת היוצר:

תאריך:

לטופס זה יש לצרף שלושה עותקים כרוכים מהיצירה ולשלוח בדואר רשום אל:
אקו"ם בע"מ
פרס אקו"ם 2016
ת.ד  ,1704רמת גן 5211701
כמו כן ,ניתן להגיש את היצירות במשרדי אקו"ם:

רחוב תובל  ,9פינת החילזון  ,1רמת גן,
כנגד אישור מסירה חתום.

להזכירך! עליך לשמור עותק מיצירתך ,שכן חומר הנשלח לתחרות לא יוחזר בשום מקרה.
טופס מועמדות שלא ימולא כנדרש ובמלואו יביא לפסילת השתתפותך בתחרות.
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