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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
Παρακαλώ όπως γίνω δεκτός/-ή ως μέλος του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής,
του οποίου γνωρίζω το Καταστατικό και το αποδέχομαι.
1. Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………………………………..….…….
2. Ταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………..……….……
3. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………….…………………
4. Τηλέφωνο: ………………………………………………………………………………………………………………………………....
5. Τομείς ενασχόλησης: (Σημειώστε √ σε ό,τι σας αφορά)
 Ποίηση …………………………………
 Πεζογραφία ………………………….
 Θέατρο ………………………………….
 Κριτική λογοτεχνίας ή/και θεάτρου ……………

 Δοκίμιο …………………………………
 Μετάφραση ………………………...
 Επιστημονική επιμέλεια εκδόσεων …………..…
 Άλλο ………………………………………………………..……

6. Τίτλοι των βιβλίων που έχετε εκδώσει (πλήρη στοιχεία έκδοσης) ή/και σύνδεσμοι όπου είναι προσβάσιμη η
εργογραφία ή/και τα έργα σας. Μαζί με την αίτηση υποβάλλετε 2-3 βιβλία σας (αν έχετε εκδώσει πέραν του
ενός).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
7. Ονόματα τριών μελών του ΟΛΚ που υποστηρίζουν την αίτησή σας.
ΟΝΟΜΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

α) ……………………………………..…………..…………….

……………………………….

β) …………………………………………………….……………

………………………………..

γ) ………………………………………………………….……….

………………………………..

8. Όνομα μέλους του ΟΛΚ (ενός εκ των τριών πιο πάνω) που θα υποβάλει σύντομη εισηγητική έκθεση
υποστήριξης της υποψηφιότητάς σας. Η έκθεση να απευθύνεται προς το ΔΣ του Ομίλου Λογοτεχνίας και
Κριτικής και να υποβάλλεται, από τον εισηγητή/ την εισηγήτρια, ταυτόχρονα με αυτό το έντυπο, μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή, στο μαίηλ: olk@olk.com.cy
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1) Μαζί με την αίτηση εγγραφής μέλους καταβάλλεται το ποσόν των 20 ευρώ, ως δικαίωμα εγγραφής, με βάση τη
σχετική πρόνοια του Καταστατικού. Τρόποι πληρωμής:
i. Με μετρητά ή τραπεζική επιταγή, στο όνομα "ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ"
ii. Με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΚ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - Αρ. Λογαριασμού 357032419246
ΙΒΑΝ: CY72 0020 0195 0000 3570 3241 9246 [ΕΝΤ. ΜΟΡΦΗ] - CY72002001950000357032419246 [ΗΛ. ΜΟΡΦΗ]
SWIFT (κωδικός BIC): BCYPCY2N
Στις λεπτομέρειες του εμβάσματος απαραίτητα να αναγράφονται: α) Το ονοματεπώνυμό σας και β) Η φράση:
"Δικαίωμα εγγραφής μέλους του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής".
Η απόδειξη του εμβάσματος να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olk@olk.com.cy
ο
2) Με βάση το Καταστατικό του ΟΛΚ, μέλος του ΟΛΚ μπορεί να γίνει, δεδομένου ότι έχει συμπληρώσει το 18 έτος
της ηλικίας του, οποιοδήποτε πρόσωπο με τομείς ενασχόλησης, έναν ή περισσότερους από όσους παρατίθενται
πιο πάνω (σημείο 5), το οποίο είναι: πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή και μόνιμος κάτοικος Κύπρου (προερχόμενος/-η από τρίτες χώρες).
3) Με βάση το Καταστατικό του ΟΛΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση ή μη της αίτησης. Η
απόφαση του Δ.Σ. υπόκειται σε επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση.
4) Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί είτε ηλεκτρονικά, σαρωμένη με τις γνήσιες υπογραφές, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του ΟΛΚ olk@olk.com.cy, είτε σε έντυπη μορφή, στην ταχυδρομική θυρίδα του ΟΛΚ – ΟΜΙΛΟΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος

Ημερομηνία: ………/………/………

Υπογραφή: ……………………………………………...
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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Εγώ ο/η ………………………………………………………………. συγκατατίθεμαι να ενημερώνομαι από το Σωματείο
ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ για οτιδήποτε σχετικό με της εκδηλώσεις και δραστηριότητες μέσω του
ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου και συμφωνώ όπως τα στοιχεία της δήλωσης/βεβαίωσης αυτής
χρησιμοποιούνται ή τυγχάνουν επεξεργασίας για τους πιο πάνω σκοπούς ή για οτιδήποτε άλλο θεωρήσει
σωστό το Σωματείο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ.
Ημερομηνία: ………/………/………

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ

(Σημειώστε √)
……………………………………..
(Υπογραφή)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΛΚ

Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η ως άνω αίτηση εξετάστηκε σήμερα ………/………/……… από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Λογοτεχνίας
και Κριτικής και εγκρίθηκε/δεν εγκρίθηκε (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) ομόφωνα/κατά πλειοψηφία
(διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει). Η απόφαση παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΛΚ για επικύρωση.

Ημερομηνία …………/…………/……………
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πρόεδρος

Γραμματέας

…………………….

…………………………..

Β. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η απόφαση του ΔΣ για έγκριση της αίτησης του/της ............................................... ώστε να γίνει μέλος του
ΟΛΚ επικυρώνεται/δεν επικυρώνεται (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει), μετά από ομόφωνη/κατά πλειοψηφία
απόφαση της ΓΣ (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει).

Ημερομηνία …………/…………/……………
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πρόεδρος

Γραμματέας

…………………….

…………………………..
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