Pályázat Benyújtási Útmutató
1. A pályázatot PDF formátumban készítse el. Az Alapítvány kizárólag elektronikus úton fogad el pályázatokat és
ezeket benyújtáskor, mint Acrobat Reader hozzáférhető PDF fájlt kell csatolni a drótposta (e-mail) üzenethez. Számos
módszer van a PDF fájl készítésére:
•

A legtöbb szkenner PDF fájlt készít a papír beolvasási folyamat eredményeként. Ez a szokásos módszer
a papíralapú, aláírt okmányok e-mailen továbbítható irattá alakitására.

•

Szamos általánosan használt szövegszerkesztő program kínálja a PDF formátumban történő mentés
lehetőségét. Emellett, a világhálóról több nyomtató program is letölthető, amelyek nem papírra hanem
PDF fájlba nyomtatnak (pl. CutePDF).

2. Rendezze sorba a pályázat oldalait. Kérjük a pályázat oldalait tegye a felhívásban megadott számozás szerinti
sorrendbe. Természetesen egy jól áttekinthető pályázat lényegesen kedvezőbb benyomást kelt, mint egy szervezetlen
beadvány. Szerencsére a legtöbb PDF olvasó segítségével könnyen átrendezhetők az oldalak a szükséges sorrendbe.
Az sem jelent nehézséget, ha több PDF fájl is készül a pályázat készítésének folyamatában – ezeket ugyanis a
véglegesítéshez össze lehet szedni és megfelelő sorrendbe lehet rendezni a véglegesítéshez es beküldéshez.
3. A PDF irat mérete 1-10 Mbyte között legyen. A PDF melléklet megengedett legnagyobb mérete 10 Mbyte
(nagyobb melléklet sokszor nem vagy nehezen megy át a drótpostán). Leggyakrabban egy vagy több, alább felsorolt
módszer alkalmazása vezet a kívánt fájlmérethez, valahol 1MByte és 10MByte között:
•

Az összeszedés előtt minden iratrész (fájl) elég kicsi és így az összesszedett teljes pályázat kényelmesen 10
Mbyte alatt marad. Nem jó ötlet tehát egy 9 Mbyte méretű képet (iratrészt) beilleszteni a pályázatba!

•

Sok PDF nyomtató program lehetővé teszi, hogy a nyomtatási PDF fájl méretet meghatározzuk a felbontás és
a beágyazott képek méretének állításával (lásd a nyomtatási beállításokat).

•

Sok PDF nyomtató program egy iratméret csökkentési lehetőséget is kínál, ami általában az Irat
(Document) menüben van listázva.

4. A beküldésre készített fájl neve a pályázó neve. A véglegesített PDF pályázat, mint melléklet legyen csatolva
a beküldési e-mailhez és az iratneve a pályázó neve legyen (pl. JohnDoe.PDF)
5. Határidő előtt küldje be a pályázatot e-mailen. A beküldési cím: ffapplications@gmail.com . Az e-mail üzenet
tárgya (subject) azonosítsa azt versenyfelhívást, amire a pályázat beadatik (Székely Előfutár Fellowship). Csak
egyetlen mellékletként csatolja az e-mail üzenethez a fent leírt PDF iratot.
Figyelje a kérelem kézhezvételét igazoló visszajelzést, ami 48 órán belül vissza kell érkezzen szintén drótpostával.
Ha visszajelzés nem érkezik, kérjük küldjön üzenetet a szekelyvanguard@gmail.com drótposta címre.
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