
Regulamin Konkursu

Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Edukacji NURT, Szko³a Podstawowa Iskry, Wydawnictwo WAK
Termin i miejsce: 
26 marzec 2022 - sala gimnastyczna Szko³y Podstawowej Iskry we Wroc³awiu, ul. Pautscha 9

Plan dnia:
26.03.2022 r. (sobota):
godz. 10.00 – 11.00 - przyjmowanie modeli;
godz. 11.00 - otwarcie Konkursu;
godz. 11.00 – 12.00 - ocena modeli
godz. 10.00 – 13.00 - zwiedzanie wystawy.
godz. 11.00 – 13.00 – imprezy towarzysz¹ce (modelarnia polowa, pokazy niespodzianki)
godz. 13.00 – 13.30 - zakoñczenie Konkursu, wrêczanie nagród;
godz. 13.30 - wydawanie modeli.

Cel imprezy: 
- Zawody maj¹ na celu popularyzacjê modelarstwa kartonowego wœród dzieci i rodziców, jako jedn¹ z form spêdzania wolnego 
czasu, kszta³towania zdolnoœci manualnych i wyobraŸni przestrzennej, wdro¿enie do dok³adnoœci i systematycznoœci w pracy. 
- Rozbudzanie zainteresowania nauk¹, technik¹ i histori¹.
- Zachêcanie do aktywnej formy spêdzania czasu wolnego.
- Wymiana doœwiadczeñ miêdzy modelarzami w ró¿nym wieku.
Warunki uczestnictwa w Konkursie:

Konkurs modeli redukcyjnych jest przeznaczony dla dzieci ze szkó³ podstawowych. Mog¹ w nim uczestniczyæ modelarze 
indywidualni i zrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zg³oszenie siê z w³asnorêcznie wykonanym modelem na 
miejscu wystawy. Do Konkursu i na wystawê przyjmowane bêd¹ modele dostarczone do SP Iskry w dniu konkursu w godz. 10.00-
11.00. Dostarczenie modeli jest mo¿liwe we wczeœniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem. Uczestnik 
zawodów mo¿e zg³osiæ dowoln¹ iloœæ modeli w ka¿dej klasie. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. OP£AT 
STARTOWYCH NIE POBIERA SIÊ.

1. Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych:
- skrzat (zawodnicy urodzeni w latach 2013 i póŸniej);
- m³odzik (zawodnicy urodzeni w latach 2009-2012);
- junior (zawodnicy urodzeniu w latach 2004-2008).
2. Klasy modeli:
- Modele kartonowe - modele wykonane w³asnorêcznie z oryginalnych wycinanek, pobrane ze stron internetowych 
producentów/autorów wycinanek lub wykonane samodzielnie od podstaw.
- Modele nie kartonowe – modele wykonane w³asnorêcznie z zestawów lub samodzielnie od podstaw z materia³ów innych ni¿ 
papier.

Zasady oceny:
Wszyscy zawodnicy wype³niaj¹ na miejscu kartê zg³oszenia modelu. Zg³oszone do konkursu modele ocenia komisja 

konkursowa powo³ana przez Organizatorów wg zasady „podoba siê/nie podoba siê”. Decyzja komisji sêdziowskiej jest ostateczna i 
nie podlega oprotestowaniu. W przypadku w¹tpliwoœci, co do autorstwa modelu, sêdziowie maj¹ prawo nie dokonania jego oceny. 
W ka¿dej klasie przyznane zostan¹ okolicznoœciowe dyplomy. Organizatorzy przewiduj¹ przyznanie nagród za najlepiej wykonane 
modele w danej klasie oraz nagrody specjalne, w przypadku ufundowania ich przez sponsorów. Organizatorzy nie przewiduj¹ 
ubezpieczenia modeli.

Warunki uczestnictwa w Wystawie:
Wystawa modeli redukcyjnych jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych modelarzy (bez podzia³u na klasy i 

kategorie wiekowe), którzy pragn¹ zaprezentowaæ szerszej publicznoœci swoje prace. Mog¹ w niej uczestniczyæ modelarze 
indywidualni i zrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest zg³oszenie siê z w³asnorêcznie wykonanym modelem na 
miejscu wystawy. Na wystawê przyjmowane bêd¹ modele dostarczone do SP Iskry w dniu konkursu w godz. 10.00-11.00. 
Dostarczenie modeli jest mo¿liwe we wczeœniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem. Nagród za udzia³ w 
wystawie nie przewiduje siê. OP£AT ZA WYSTAWIENIE MODELI NIE POBIERA SIÊ.

Kontakt:
Przemys³aw Bogusz
e-mail: 
tel. 887-298-604

kmiskry@wak.pl
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