Po raz drugi mamy zaszczyt zaprosić wszystkich w gościnne progi Zespołu Szkół nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu na Modelarskie Podsumowanie Sezonu.
Zaproszenie kierujemy w imieniu własnym, Dyrekcji Szkoły i Prezydenta Miasta
Tarnobrzega pana Dariusza Bożka, który przyjął Honorowy Patronat nad Imprezą.
Tegoroczna Edycja będzie odbywać się według starego Regulaminu, uzupełnionego
jedynie niewielkimi poprawkami. Będziemy starali się jeszcze bardziej promować
wystawienniczą stronę naszej imprezy, zachęcając do prezentacji dorobku modelarskiego na
stoiskach klubowych i indywidualnych. Bez zmian zostaje główny cel założony przez
Organizatorów, PODSUMOWANIE ma być okazją do spotkania na żywo przy modelach i
dobrej zabawie dla uczestników i zwiedzających. Tak więc ZAPRASZAMY DO
TARNOBRZEGA wszystkich tych którzy chcą wziąć udział w konkursie, pokazać swoje
prace bez poddawania ich ocenie, jak i tych którzy zechcą tylko się spotkać i pogadać.
REGULAMIN
MODELARSKIEGO PODSUMOWANIA SEZONU
- TARNOBRZEG 2019
DATA:
07.12.2019 – impreza jednodniowa
Początek – w sobotę o godz. 8.00
Zakończenie – w sobotę o godz. 17.00
Przyjmowanie modeli i urządzanie stoisk indywidualnych, klubowych i handlowych będzie
możliwe w piątek od godz. 17.00
ORGANIZATORZY:
Miasto Tarnobrzeg
Zespół Szkół nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Modelarze Tarnobrzescy i zaprzyjanieni
MIEJSCE:
Imprezy modelarskie odbędą się w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Tarnobrzegu przy ul.
Kopernika 49.
Hala znajduje się w odległości ok. 150 m od Dworca Kolejowego w Tarnobrzegu. Z Dworca
PKS jest to ok. 2,5 km. Można dojechać komunikacja miejską. Obok Hali i w jej okolicy
znajduje się duża ilość miejsc parkingowych.
WYSTAWA MODELARSKA
To właściwie szereg wystaw klubów i modelarzy indywidualnych. Każdy, kto zechce
pochwalić się swoim modelarskim dorobkiem i zgłosi ten fakt organizatorom, będzie miał
zapewnione miejsce na swoją indywidualną wystawę. Szczególnie zachęcamy do
skorzystania z tej formy prezentacji. Tu chwalenie się jest bardzo mile widziane. To samo
odnosi się do Klubów Modelarskich.

GIEŁDA MODELARSKA
Zapraszamy sklepy modelarskie i indywidualnych sprzedawców. Od uczestników Giełdy nie
będą pobierane żadne opłaty. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zgłoszenie
uczestnictwa do dnia 30 listopada 2019 r. Nie znaczy to, że ktoś kto zgłosi się w ostatniej
chwili lub w dniu imprezy zostanie odesłany z kwitkiem. Może jedynie zostać poproszony o
radzenie sobie w miarę własnych możliwości.
WARSZTATY MODELARSKIE
Aby umilić czas uczestnikom i gościom imprezy, przygotowujemy warsztaty – prelekcję
dotyczącą tematyki modelarskiej. W jej ramach zaprezentowane zostaną nowoczesne techniki
wykonywania modeli. Warsztaty będą miały charakter otwarty i interaktywny. Potrwają do
chwili wyczerpania tematu. Nie będą rejestrowane, więc będzie można swobodnie pytać,
oglądać i spróbować swoich sił na miejscu. Dokładna tematyka, nazwisko prelegenta i
godzina rozpoczęcia zostaną podane w najbliższym czasie.
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODELARSKI
MPS TARNOBRZEG 2019
Program w dniu 07.12.2019
- 8:00 – 11:00 – przyjmowanie modeli
- 11:30 – 14:30 – ocena modeli
- 17:00 – ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie
UWAGI OGÓLNE
 Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni
oraz zrzeszeni w klubach.
Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Indywidualne sprawy należy uzgadniać z organizatorami.
 Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie
elektronicznej do dnia 05.12.2019 do godziny 24:00.
 Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
 Organizatorzy dołożą wszelkich starań w celu zabezpieczenia wystawianych modeli
przed uszkodzeniem, jednak nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia lub zaginięcie modeli w czasie wystawy.
 Każdy modelarz może wystawić do oceny dowolną liczbę modeli. Jednak z uwagi na
sposób rozgrywania konkursu organizatorzy sugerują ograniczenie wystawianych
modeli w danej klasie do 3 szt. Zapraszamy do korzystania z wystaw indywidualnych.
 Konkurs zostanie rozegrany z podziałem na klasy modeli oraz klasy wiekowe
junior/senior.
 Modele będą wydawane po zakończeniu konkursu.
Opłaty startowe nie będą pobierane.

PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE:
Junior – do lat 18 (liczy się wiek w dniu rozgrywania konkursu)
Senior – powyżej 18 lat
SĘDZIOWANIE:
 Oceny modeli dokona Komisja Sędziowska powołana przez Organizatorów złożona z
modelarzy nie biorących udziału w Konkursie.
 Komisja sędziowska ocenia zgodnie z zasadą „podoba się – nie podoba się”
 Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
 Komisja Sędziowska dokona wyboru najlepszego jej zdaniem modelu w danej klasie
w grupie seniorów. Model ten zostanie zwycięzcą klasy i zostanie umieszczony na
pamiątkowej tablicy. Pozostałe modele w tej klasie zostaną nagrodzone bez
przyznawania miejsc. Liczba nagrodzonych modeli w danej klasie jest zależna
wyłącznie od poziomu wykonania modeli i decyzji Komisji Sędziowskiej.
 W uzasadnionych przypadkach losowych Sędzia Główny może wyrazić zgodę na
przyjęcie modelu dostarczonego po wyznaczonym terminie.
PODZIAŁ NA KLASY:
PLASTIK (junior, senior)
ST1 - Samoloty śmigłowe, skala 1:32 i większe
ST2 - Samoloty śmigłowe, skala 1:48
ST3 - Samoloty śmigłowe, skala 1:72 do 1:100
SO1 - Samoloty odrzutowe, skala 1:32 i większe
SO2 - Samoloty odrzutowe, skala 1:48
SO3 - Samoloty odrzutowe, skala 1:72 do 1:100
SM1 - Śmigłowce, skala 1:48 i większe
SM2 - Śmigłowce, skala 1:72 do 1:100
SW - Samoloty i śmigłowce wojskowe, skala 1:144
SC - Samoloty cywilne i szybowce, skala dowolna
SP - Konstrukcje lotnicze do 1921 roku, skala dowolna
SF - Pojazdy kosmiczne i SF, skala dowolna
PK1 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:35 i większe
PK2 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:48
PK3 - Pojazdy wojskowe kołowe i półgąsienicowe, skala 1:72 i mniejsze
PG1 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobież.), skala 1:35 i większe
PG2 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobież.), skala 1:48
PG3 - Pojazdy wojskowe gąsienicowe (z artylerią samobież.), skala 1:72 i mniejsze
AR - Artyleria bez napędu, skala dowolna
PO - Pojazdy cywilne i wyścigowe, skala dowolna
PS - Pojazdy ciężarowe i specjalne, skala dowolna
FI1 - Figurki piesze, skala dowolna
FI2 - Figurki konne, skala dowolna
FI3 - Figurki - popiersia, skala dowolna

FI4 - Figurki - winiety, skala dowolna
FI5 - Figurki SF i Fantasy, skala dowolna
OK1 - Okręty i statki, skala 1:400 i większe
OK2 - Okręty i statki, skala 1:401 i mniejsze
DO1 - Dioramy, skala 1:35 i większe
DO2 - Dioramy, skala 1:48 i mniejsze
WW - Wszystko inne, skala dowolna
VN - Vintage, skala dowolna
KARTON (junior, senior)
KT1 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe, skala 1:33 i większe
KT2 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe, skala 1:50 i mniejsze
KT3 - Samoloty śmigłowe wielosilnikowe, skala 1:33 i większe
KT4 - Samoloty odrzutowe, skala dowolna
KT5 - Śmigłowce, skala dowolna
KT6 - Statki i okręty, skala dowolna
KT7 - Żaglowce, skala dowolna
KT8 - Pojazdy militarne, skala dowolna
KT9 - Pojazdy cywilne i techniczne, skala dowolna
KT10 - Budowle, skala dowolna
KT11 - Figurki, skala dowolna
KT12 - Pojazdy szynowe, skala dowolna
KT13 - Rakiety
NAGRODY
Oprócz nagród za zwycięstwo w danej klasie i wyróżnień przewidujemy przyznanie nagród
specjalnych ufundowanych przez Organizatorów jak i Sponsorów Prywatnych. Zachęcamy do
fundowania nagród. Lista nagród będzie podana w najbliższym terminie.
UWAGI KOŃCOWE:
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego fotografowania i filmowania
wystawionych eksponatów.
 Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów organizacyjnych przez Urząd Miasta Tarnobrzeg oraz na
publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy) w materiałach
promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej Miasta, na profilu
społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących,
do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na
terenie obiektu.
 Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych.

Wszelkie pytania, sugestie i propozycje można zgłaszać bezpośrednio:
Robert Panek
panek@najlepszy.net

