Regulamin V Konkursu Modelarskiego
„PRO-MODELIK”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” oraz Stowarzyszenie Nowy Prokocim
„Przyjaciele” organizuje Konkurs Modelarski „PRO-MODELIK” plastikowych modeli
redukcyjnych.
Celem konkursu jest propagowanie modelarstwa i historii wśród młodzieży oraz dorosłych.
Konkurs jest jednodniowy ,odbędzie się 12 października 2019 w Klubie „Zachęta”.
Dla uczestników wyróżnionych prac przewidziano dyplomy i pamiątki, a dla grup młodzików
i juniorów dodatkowo nagrody rzeczowe.
Adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prokocim Nowy”, ul. Kurczaba 25, 30-868 Kraków
Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa do pobrania na naszej stronie) proszę przysyłać
na adres:
promodelik.nowyprokocim@gmail.com

Opłaty startowe:
Juniorzy i Młodzicy – zwolnieni z opłat startowych
Seniorzy: 5 zł bez względu na ilość modeli

Program:
8.00 – 11.00: Przyjęcie modeli
11.00 – 16.00: Wystawa modeli oraz ocena sędziowska
16.00: Rozdanie nagród i zakończenie imprezy

Klasy wystawianych modeli dla wszystkich grup wiekowych
Klasy (Junior/Senior)
•
•
•
•

Samoloty:
o S1 – 1:72 do 1:144
o S2 - 1:48 i większe
Śmigłowce:
o H1 - 1:72 do 1:144
o H2 - 1:48 i większe
Pojazdy wojskowe gąsienicowe:
o PG1 – 1:72 do 1:48
o PG2 – 1:35
Pojazdy wojskowe kołowe:
o PK1 – 1:72 do 1:48
o PK2 – 1:35

•
•
•
•
•
•

Artyleria bez napędu
o A – wszystkie skale
Dioramy:
o DS – Dioramy lotnicze ,wszystkie skale
o DL – Dioramy lądowe ,wszystkie skale
Statki i okręty:
o S – Wszystkie skale
Pojazdy cywilne:
o PCC – Pojazdy cywilne ciężarowe
o PCO – Pojazdy cywilne osobowe i motocykle
Figury:
o F – Wszystkie skale
Fantastyka:
o SF – wszystkie skale

Regulamin konkursu modelarskiego „PRO-MODELIK”:
1. Konkurs ma charakter jednodniowy i odbędzie się 12.10.2019 roku.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, będzie do
pobrania na miejscu.
3. Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu. Do konkursu i wystawy przyjmowane będą modele dostarczone na
miejsce zawodów w dniu 12.10.2019 r. (sobota) w godzinach 8:00 - 11:00.
4. Każdy uczestnik festiwalu może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie.
5. W klasyfikacji uwzględniony będzie najlepszy model jednego uczestnika w danej
klasie. Do każdego modelu należy wypełnić oddzielną kartę zgłoszeniową.
Nieczytelnie lub niekompletnie wypełnione zgłoszenie może skutkować odmową
przyjęcia modelu.
6. Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku obecności, co najmniej trzech modeli
różnych zawodników.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas w przypadku małej ilości
zgłoszeń w danej klasie.
8. Opłaty startowe: Juniorzy (do 15 lat) są zwolnieni z opłat startowych. Seniorzy: 5zł
niezależnie od ilości wystawionych modeli.
9. Dokumentacja do modeli nie jest wymagana.
10. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników
11. Wyróżniony będzie co najmniej jeden model w każdej kategorii
12. Zgłoszone na konkurs modele ocenia komisja sędziowska powołana przez
organizatorów zgodnie z zasadą - "podoba się nie podoba się".
13. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
14. Organizatorzy nie mogą wystawiać modeli w konkursie.
15. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

