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REGULAMIN  

I FESTIWAL MODELARSKI O ZASIĘGU POWIATOWYM  

W KATEGORII: MŁODZIK I JUNIOR. 

 

 
CELE KONKURSU: 
1. Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego wśród 
dzieci i młodzieży, jako jednej z form spędzania czasu wolnego. 
2. Rozpowszechnianie modelarstwa w szkołach na zajęciach prac technicznych. 
3. Poszerzenie wiedzy z zakresu historii lotnictwa, motoryzacji i marynistyki. 
4. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów międzypokoleniowych. 
 
Organizator: 

 Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 18, 42-270 Kłomnice 

 Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach ul. Częstochowska 96, 42-270 Kłomnice 

 Pracownia Modelarska „Mustang” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach  
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 
21.10 -22.10.2017 roku 
Sala OSP Kłomnice ul. Częstochowska 76, 42-270 Kłomnice 
 
WARUNKI ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia należy dokonać na karcie startowej (karta do pobrania ze strony)     

                                                           www.gokklomnice.pl 
 Kartę startową należy przesłać ( z dopiskiem „FESTIWAL MODELARSKI”) pocztą elektroniczną 
na adres email: 

                                                 biuro@gokklomnice.pl  
 lub pocztą tradycyjną na adres:  
                          Gminny Ośrodek Kultury ul. Częstochowska 96 42-270 Kłomnice  
                                                                tel. 34-3281-143 

                                  Termin zgłoszenia upływa 15.10.2017 r. 
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
3. Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 
GRUPY WIEKOWE: 

1. Młodzik – do ukończenia 13 roku życia. 
2. Junior – od 14 do ukończenia 18 roku życia. 

 

http://www.gokklomnice.pl/
mailto:biuro@gokklomnice.pl
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PODZIAŁ NA KLASY: 
MODELE PLASTIKOWE – MŁODZIK 
MS - samoloty, śmigłowce, odrzutowce, wszystkie skale 
MPK -pojazdy kołowe 
MPG - pojazdy gąsiennicowe 
MO - okręty – wszystkie skale 
MD - dioramy  
MŻ - żaglowce 
MI - inne 
 
JUNIOR 
JMS - samoloty myśliwskie I i II Wojna Światowa skala 1-72/skala 1-48/1-32/ większe- 
standard  
JSŚ - samoloty śmigłowe- skala 1-72/1-48/1-32/większe-standard  
JŚ - śmigłowce- wszystkie skale-standard 
JO - wszystkie skale 
JŻ - wszystkie skale 
JPK - pojazdy kołowe 
JPG - pojazdy gąsiennicowe 
JMW - modele waloryzowane (dokumentacja mile widziana) 
 
MODELE KARTONOWE 
Modele muszą być wykonane z oryginalnych wycinanek polskich lub zagranicznych - 
standard 
 
B - budowle 
F - figurki 
K - kolekcje 
SZ – szybowce 
Klasa Kończona - M+J - okręty, żaglowce  
 
Do klasy Kolekcje - należy zgłosić minimum 3 modele. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Do konkursu przyjmowane będą tylko modele wykonane własnoręcznie. 
2. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac. 
3. Modele dostarczane i odbierane na koszt własny uczestnika. 
4. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli. 

NIE POBIERAMY OPŁATY STARTOWEJ 

ZASADY OCENY ZGŁOSZONYCH MODELI: 

1. Zgłoszone do konkursu modele ocenia powołana przez organizatorów komisja 
sędziowska wg zasady „podoba się – nie podoba się”. 

2. Decyzje komisji sędziowskiej podane do informacji publicznej w dniu zakończenia 
imprezy są ostateczne i niepodważalne. 

3. Uczestnik może wystawić dowolną liczbę modeli. 
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4. Uczestnik może zająć tylko jedno z nagradzanych miejsc w danej klasie. Pod uwagę 
będzie brany najwyżej oceniony model wykonany przez uczestnika. Uczestnicy, którzy 
zostaną wyróżnieni otrzymają alternatywnie: medale, dyplomy, a także w miarę 
możliwości nagrody rzeczowe. 

5. Dołączenie dokumentacji do modelu nie jest obowiązkowe, ale zalecane w przypadku 
modeli waloryzowanych. 

6. Możliwe jest zgłaszanie i fundowanie prywatnych nagród. 

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.gokklomnice.pl (zakładka pracownie – 
Pracownia modelarska „Mustang”) lub pod numerem 34-3281-143. 

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają medale i dyplomy. 
NAGRODY SPECJALNE: 

1. Puchar Wójta Gminy Kłomnice – Piotra Juszczyka za wykonanie oryginalnego 
modelu II Wojny Światowej 

2. Nagroda Grand Prix Gazety Kłomnickiej 
3. Nagrody od Sponsorów 

 
 

PROGRAM ZAWODÓW: 
 

Sobota 21.10.2017  
godz. 9:00 – 14:00 – Przyjmowanie modeli  
godz. 9:00-18:00 – Zwiedzanie wystawy oraz Giełda modelarska 
godz. 12:00 – 15:00 – Bezpłatne warsztaty Modelarskie  
godz. 18:00 – 20:00 – Komisja Sędziowska 
 
 

Niedziela 22.10.2017 
godz. 9:00 – 14:00 – Zwiedzanie wystawy oraz Giełda modelarska 
godz. 15:00 – Ogłoszenie wyników konkursu 
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ – WSTĘP WOLNY ! 
 

http://www.gokklomnice.pl/

