Regulamin IX Konkursu Modeli Kartonowych i Wystawy Makiet w Rypinie

1. Organizatorzy

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

2. Termin oraz miejsce Konkursu i Wystawy
Hala Sportowa Rypińskiego Centrum Sportu
ul. Dworcowa 11
Data 9 (sobota) marca 2019 r.

3. Postanowienia ogólne
• Udział w konkursie i w wystawie mogą wziąć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni.
• W konkursie nie mogą brać udziału modele nagrodzone w poprzedniej edycji.
• Podstawowym materiałem, do budowy modeli winien być papier w różnych postaciach.
• Komisja Sędziowska ma prawo do weryfikacji samodzielnego wykonania zgłoszonych do konkursu
modeli poprzez bezpośrednią rozmowę z wykonawcą.
• Nie ma limitu wystawianych modeli przez jednego uczestnika.
• Udział w konkursie i wystawie jest bezpłatny.
• Komisja ma prawo nie dopuścić modelu do wystawy.
• W kwestiach spornych rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.
• Sędziowie nie mogą oceniać modeli w klasie i kategorii , w której sami wystawili modele lub
makiety.
• Organizator nie zapewnia noclegu.
• Organizator zapewnia obiad dla uczestników konkursu i wystawy.

4. Program

• 9 marca 2019 roku
godz:

- 9-12.00 przyjmowanie modeli
- 12:00 otwarcie wystawy i początek konkursu
- 12:00 -17:00 zwiedzanie wystawy
- 16.30 ogłoszenie wyników konkursu
- 17.00 zakończenie konkursu i wręczenie nagród.

5. Kategorie wiekowe

• Junior (do 18 lat)
• Senior (od 18 lat)

6. Klasy konkursowe

S1 – samoloty i śmigłowce do 1945r.
S2 – samoloty i śmigłowce po 1945r.
Pk – pojazdy kołowe.
Pg – pojazdy gąsienicowe.
Ps – pojazdy szynowe.
O – okręty, statki, żaglowce.
B – budowle, makiety, dioramy
F – figurki.
G – rakiety, pojazdy i statki kosmiczne
A – armaty
Ł – łodzie podwodne

Osoby zamierzające wziąć udział w konkursie prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa przesyłając
formularz zgłoszeniowy do 01.03.2019 r. na adres e-mailowy: muzeum@rypin.eu

7. Zasady Oceny i Nagrody

Ocena modeli w każdej klasie konkursowej będzie przeprowadzona przez Komisję Sędziowską
wybraną przez organizatorów. Sędziowie nie mogą oceniać modeli w klasie i kategorii, w któ®ej sami
wystawili modele. Przy ocenie modeli będzie brane pod uwagę: wrażenie ogólne (estetyka, czystość i
poprawność wykonania), wkład pracy, oraz wizualna zgodność z załączoną dokumentacją.

W każdej klasie wyróżnione zostaną trzy modele (po trzy w każdej kategorii wiekowej) - przy czym nie
mogą to być modele tego samego wykonawcy (dopuszcza się wyróżnienie modeli tego samego
wykonawcy pod warunkiem, że są one wystawiane w różnych klasach). Wykonawcy wyróżnionych
modeli otrzymają nagrody. Nagrody dla tych wykonawców ufundowane zostaną przez MZD i
sponsorów.

Organizator przewiduje miejsce na giełdę modelarską. W przypadku dużego stoiska proszę o kontakt
mailowy. muzeum@rypin.eu

Mile widziani sędziowie, którzy chcą pomóc przy ocenie modeli (wcześniej proszę o kontakt
mailowy).
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