KONKURS MODELARSKI
MDK NR 2
PIEKARY ŚLĄSKIE
2019

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Piekarach Śląskich
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
12 stycznia (sobota) 2019 r.
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 152/Popiełuszki 1,
41-940 Piekary Śląskie
PROGRAM KONKURSU:
12.01.2019r. SOBOTA
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

8.00 - 11.00 przyjmowanie modeli.
11.00 oficjalne otwarcie konkursu modelarskiego.
09.00 - 16.00 wystawa modeli dla zwiedzających.
12.00 - 14.00 ocena modeli.
16:00 zakończenie konkursu, wręczenie nagród, odbiór modeli.

CEL KONKURSU:
Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań
techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji
lokalnych grup społecznych.
Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.
RODZAJ KONKURSU:
Konkurs ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą, mogą w nim uczestniczyć modelarze
indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży – maksymalny wiek uczestnika konkursu (18 lat).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Seniorów serdecznie zapraszamy do prezentacji swoich modeli na specjalnie przygotowanej
wystawie (poza konkursem). Prace seniorów należy zgłosić wypełniając kartę zgłoszeniową.
W trakcie trwania imprezy będą wykonane zdjęcia/filmiki promujące konkurs.
W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują
przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku jego nieobecności
zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
W trakcie konkursu będzie zorganizowana wystawa poza konkursowa (seniorzy) modeli redukcyjnych
– serdecznie zapraszamy do udziału w wystawie.
Nagrody nie odebrane w czasie trwania konkursu nie będą wysyłane do laureatów konkursu
w późniejszym terminie.
GRUPY WIEKOWE:
Przewiduje się podział na grupy wiekowe:
M-młodzik - szkoła podstawowa
J- junior – gimnazjum (klasa III) do 18 lat
Seniorzy – wystawa modeli poza konkursem
OCENA MODELI:
Wszyscy zawodnicy (również seniorzy) wypełniają kartę zgłoszeniową (do pobrania ze strony
www.mdk2.piekary.pl lub na miejscu przed konkursem w MDK NR 2 w Piekarach Śląskich).
Zgłoszenie elektroniczne można wysyłać e-mailem do 11.01.2019 roku do godziny 12:00 na adres
mdk2piekary@gmail.com . Możliwa również rejestracja 12.01.2019 roku od godziny 8:00 – 10:00
w MDK NR 2 w Piekarach Śląskich.
Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja powołana przez organizatorów. Zadaniem komisji jest
wyłonienie najlepszych modeli w danej kategorii wiekowej oraz startowej. Decyzja komisji
sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
W każdej KLASIE MODELI przyznana zostanie jedna nagroda za najciekawszy model (istnieje
również możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień)
Sędziowie mają prawo do łączenia KLAS MODELI (w uzasadnionych przypadkach).
Modele dostarczane i odbierane będą bezpośrednio przez uczestników konkursu lub opiekunów.
KLASY MODELI:
JUNIOR:
MODELE PLASTIKOWE:
JSp –samoloty, szybowce, śmigłowce, wszystkie skale.
JPp –pojazdy wojskowe, pojazdy cywilne, motocykle, inne, wszystkie skale.
JFp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.
JOp – statki i okręty wszystkie skale.
JDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale, fantastyka.

MODELE KARTONOWE :
JSk –samoloty, szybowce, śmigłowce, wszystkie skale.
JPk –pojazdy wojskowe, pojazdy cywilne, motocykle, inne, wszystkie skale.
JFk – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.
JOk – statki i okręty wszystkie skale.
JDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale, fantastyka.
MŁODZIK:
MODELE PLASTIKOWE :
MSp –samoloty, szybowce, śmigłowce, wszystkie skale.
MPp –pojazdy wojskowe, pojazdy cywilne, motocykle, inne, wszystkie skale.
MFp – figurki piesze, konne, popiersia, wszystkie skale.
MOp – statki i okręty wszystkie skale.
MDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale, fantastyka.
MODELE KARTONOWE :
MSk –samoloty, szybowce, śmigłowce, wszystkie skale.
MPk –pojazdy wojskowe, pojazdy cywilne, motocykle, inne, wszystkie skale.
MFk – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.
MOk – statki i okręty wszystkie skale.
MDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale, fantastyka.
NAGRODY:
W konkursie przyznana zostanie w każdej KLASIE MODELI nagroda za NAJCIEKAWSZY
MODEL.
Istnieje również możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

NAGRODY SPECJALNE:
Nagroda Pani Dyrektor MDK NR 2 w Piekarach Śląskich „Grand Prix” - za najciekawszy model
zawodów
Nagroda za najciekawszy model kartonowy – Lucjan Imiołczyk
Nagroda dla młodzika za model, który nas zachwycił – kółko modelarskie „Broń i Barwa” z
Koszęcina
Pragnę przypomnieć, że sponsor NAGRÓD SPECJALNYCH sam wybiera model, który chce
uhonorować. Sponsor nie musi się znać na naszym hobby, wybiera to co mu się najbardzirej podoba.
Szanujmy i akceptujemy ich decyzje.

GIEŁDA MODELARSKA :
Wystawcy uczestniczący w giełdzie modelarskiej w zamian za udostęonienie miejsca przekażą MDK
NR 2 w Piekarach Śląskich nieodpłatnie dowolną ilość modeli.
SPONSORZY:
Wydawnictwo „Świat z Kartonu”
Kołko modelarskie „Barwa i Broń” z Koszęcina
NASZE MOTTO:
„Historia i modelarstwo to moja wielka pasja”

