
Jegyzőkönyv 
 
Kézült: 2009. november 9-én, a Vida Ilona Alkotótábor Alapítvány kuratóriumi ülésén. 
Helyszín: Budapest XXII., Trencsényi utca 16. 
Jelen vannak: Szabados Erzsébet kuratóriumi elnök, Rácz Noémi kuratóriumi tag, Vida Ilona 
kuratóriumi tag. 
 
Napirendi pontok: 

1. Alkotótáborok időpontja, tematikája. 
2. Alkotótáborok szakmai vezetője. 
3. Alapítványi pályázat kiírása. 

 
A kuratórium a javasolt napirendi pontokat elfogadta, a napirendi pontok kiegészítésére nem 
hangzott el indítvány.  
Az ülés és a jegyzőkönyv vezetését a kuratórium elnöke végzi. Az elnök megállapította, hogy 
a kuratórium teljes létszámban jelen van, így az ülés határozatképes. 
 
1.  Alkotótáborok időpontja, tematikája. 
 
Az előkészített időpontok és tematikák: 

időpont                         program neve                                         

2010.05.17. - 05.21.  Arányok és irányok - ceruza, tus, pittkréta      

2010.05.31. - 06.04.  A színek beszéde - akvarell és tempera          

2010.06.07. - 06.11.  A tárgyak beszéde – olaj                                  

2010.06.14. - 06.18.  Fejtanulmány rajzban, falu olajban 

2010.07.26. - 07.30.  Ember a tájban - olaj és tus                              

2010.08.30. - 09.03.  Tárgy és drapéria rajzban, tájkép festményen 

2010.09.06. - 09.10.  Ember és drapéria rajzban, tájfestés akrillal    

 
A kuratórium a táborok időpontját, és a programok kidolgozott tematikáját egyhangúlag 
elfogadta. 
Határozat száma: 1/2009 
 
2. Alkotótáborok szakmai vezetője. 
 
Az Alapítvány alapítója Sáfár Pál festőművészt kérte fel a festőtáborok szakmai vezetőjének, 
amelyet ő elfogadott. 
A kuratórium egyhangú döntéssel támogatta Sáfár Pál felkérését.  
Határozat száma: 2/2009. 
 
3. Alapítványi pályázat kiírás. 
 
Az előkészített pályázat szövege: 
 
A Vida Ilona Alkotótábor Alapítvány pályázatot hirdet a Tésenfán (Kossuth utca 78.) induló 
Alkotótáborban való részvétel elnyerésére. 
A pályázat célja: a tehetséges amatőr művészek pályakezdésének, művészi fejlődésének segítése.  
A támogatásra olyan amatőr festőművész pályázhat, aki már önálló művészi tevékenységet tud 
felmutatni. 
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A pályázás általános feltételei: 
 1988 előtti születési év, 
 Siklós kistérségben lévő állandó lakhely, 
 Nem nyújthatnak be pályázatot a felsőfokú tanintézetek hallgatói, valamint azok a művészek, 

akik a meghirdetett időtartam alatt más itthoni vagy külföldi alkotói ösztöndíjban részesülnek. 
Támogatásban részesül:  4 fő. 
A támogatás felhasználása:  részvétel az alkotótábor egy meghirdetett programjában. 
A támogatás kiterjed a program részvételi költségeire (tanfolyam, eszközök, anyagok, ellátás, szállás). 
A támogatás elszámolása: az alkotótábor szervezője által benyújtott igazolás alapján. 
A támogatást elnyerő alkotó a Tésenfai Önkormányzat és a Vida Ilona Alkotótábor Alapítvány által 
szervezett kiállításon mutatja be a táborban készített alkotásait. 
A pályázat benyújtási határideje: 2010. március 10. 
A pályázati adatlapot postai úton, a 1221 Budapest, Trencsényi utca 16. címre, kérjük elküldeni. 
A pályázati űrlaphoz csatolni kell: 

 A pályázó eddigi munkásságát ismertető rövid szakmai önéletrajzot, aláírva, 
 A pályázó munkáiról készített fényképet (küldhető: e-mail-ben, CD-n, papírképen). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 29.  
A pályázatokat a Vida Ilona Alkotótábor Alapítvány kuratóriuma bírálja el. 
 
A kuratórium a pályázati kiírást egyhangúlag elfogadta, a fenti szövegezés jelenhet meg a 
honlapon. 
 
Határozat száma: 3/2009. 
 
 
A kuratórium tagjai megállapodtak, hogy a következő kuratóriumi ülést a Közhasznúsági 
jelentés megbeszélésére tartják. 
 
kmf. 
 
Szabados Erzsébet s.k. 
jegyzőkönyvezető, elnök 
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