„II PODKARPACKI KONKURS KARTONOWYCH I PLASTIKOWYCH
MODELI REDUKCYJNYCHPRZYSIETNICA 2017”.

"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi
Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”
Organizatorzy:
Członkowie grupy nieformalnej „Modelarnia” w Przysietnicy.
Burmistrz Brzozowa.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Przysietnicy.
Sponsorzy
BURMISTRZ BRZOZOWA
Liga Obrony Kraju Wydawca czasopisma Mały Modelarz
Wydawnictwo ANSWER
Wydawnictwo ORLIK
Wydawnictwo WAK
Wydawnictwo WEKTOR
COBI Dystrybutor firmy Revell
MirageHOBBY
Ponadto modele kartonowe ufundowali: Akra, ZbiG, Ryszard, Tadeusz oraz inni
niewymienieni użytkownicy forum WWW.KONRADUS.COM
Szczegóły Imprezy / Regulamin Konkursu:
1) Cele imprezy:
• Promocja modelarstwa, jako sposobu spędzania czasu wolnego.
• Popularyzowanie modelarstwa
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

wśród

mieszkańców

regionu,

• Rozwój zdolności manualnych i artystycznych.
• Poszerzenie wiedzy z zakresu techniki, konstrukcji oraz historii.
• Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku.
• Aktywizacja społeczności lokalnej na promocję swojego regionu.
2) Termin oraz miejsce:
• 23 – 24 września 2017r.
• Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, Przysietnica 198, 36-200 Brzozów

ze

szczególnym

3) Program
• 23.09.2017 (sobota):
10.00-14.00 – przyjmowanie modeli, giełda modelarska, imprezy towarzyszące.
15.00-17.00 – ocena modeli
• 24.09.2017 (niedziela)
9.00-14.00 – wystawa pokonkursowa, giełda modelarska, imprezy towarzyszące.
14.00 – 15.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, uroczyste zakończenie
15.30 – wydawanie modeli
Uwaga: giełda modelarska odbędzie się, jeżeli zgłoszą się chętni do utworzenia swoich stoisk.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt w celu zapewnienia
odpowiedniego miejsca tel. 693-350-705.
4) Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim startować modelarze indywidualni
i zrzeszeni z modelami kartonowymi i plastikowymi z całego znanego wszechświata.
5) Kategorie wiekowe
Młodzik – do lat 13 włącznie (rok urodzenia 2004)
Junior – od 14 do 18 lat włącznie (rok urodzenia 1999)
Senior – od 19 lat
6) Klasy konkursowe
• Nagroda specjalna:
Puchar BURMISTRZA BRZOZOWA
• Modele kartonowe wszystkie skale:
a) KS1 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe
b) KS2 - Samoloty śmigłowe wielosilnikowe
c) KS3 - Samoloty odrzutowe
d) KS4 – Szybowce
e) KH – Śmigłowce
f) KPW - Pojazdy wojskowe
g) KPC - Pojazdy cywilne
h) KPSZ - Pojazdy szynowe

i) KB – Budowle
j) KF – Figurki i inne
k) KO – Statki, okręty i okręty podwodne
l) KŻ – Żaglowce
m) KD – Dioramy
• Modele plastikowe:
a) PS11 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe 1:72 i mniejsze
b) PS12 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe 1:48 i większe
c) PS22 - Samoloty śmigłowe wielosilnikowe 1:72 i mniejsze
d) PS22 - Samoloty śmigłowe wielosilnikowe 1:48 i większe
e) PS3 - Samoloty odrzutowe wszystkie skale
f) PS4 – Szybowce wszystkie skale
g) PH – Śmigłowce wszystkie skale
h) PPW1 - Pojazdy wojskowe 1:72 i mniejsze
i) PPW2 - Pojazdy wojskowe 1:35 i większe
j) PPC1 - Pojazdy cywilne 1:72 i mniejsze
k) PPC2 - Pojazdy cywilne 1:35 i większe
l) PF – Figurki i inne wszystkie skale
m) PO – Statki, okręty, okręty podwodne, żaglowce wszystkie skale
n) PD – Dioramy
• Kategoria NAJ…..
Kategoria rozwojowa, czyli co organizatorom i sędziom do głowy przyjdzie, a już dziś wiemy
że będą nagrodzone osoby za:
a) NAJwięcej zgłoszonych i wystawionych modeli.
b) NAJwięcej zgłoszonych i wystawionych modeli kartonowych.
c) NAJwięcej zgłoszonych i wystawionych modeli plastikowych.
d) NAJ…..
7) Zasady oceny:
• Każdy modelarz do konkursu może wystawić dowolny model wykonany w swojej karierze z
wyłączeniem modelu nagrodzonego w konkursie zeszłorocznym – te będą stanowiły
wystawę.

• Uczestnik konkursu może wystawić nieograniczoną ilość modeli w danej klasie.
W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie,
pozostałe modele danego modelarza będą stanowiły wystawę. Kolejne miejsce zajmie
najwyżej oceniony model następnego modelarza.
• Ocena modeli w każdej klasie konkursowej będzie przeprowadzona przez Komisję
Sędziowską wybraną przez organizatorów.
• W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane miejsca 1, 2, 3.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród dodatkowych.
• Ocena modeli odbywać się będzie na zasadzie „podoba się – nie podoba się”.
• Ocena komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany (łączenia, rozdzielania) klas modeli.
• Dokumentacja modelarska nie jest wymagana.
8) Organizatorzy nie ubezpieczają modeli, uczestników, ani zwiedzających.
9) Modele na konkurs i wystawę dostarczane i odbierane są na koszt właściciela.
10) Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie poleceń organizatorów, sędziów oraz
wyznaczonych
służb
porządkowych.
11) Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać wysyłając wiadomość na adres:
chudzma@op.pl, nr telefonu: Marcin 693-350-705
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

