Organizator:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Muzeum Papírových Modelů Police nad
Metují, Gmina Radków, Mesto Police nad Metují
Cel konkursu:
Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań politechnicznych
Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako
sposobu spędzania wolnego czasu.
Harmonogram:
25.06.2021 (piątek)
15:00-20:00 - przyjmowanie modeli,
26.06.2021 (sobota)
8:00-14:00 - przyjmowanie modeli,
9:00-14:00 – zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
10:00 – 14:00 – warsztaty modelarskie dla dzieci z nagrodami,
15:00 – 19:00 – zakręcone sklejanie – sklej model w 4 godziny,
14:30 – 20:00 – ocena sędziowska
Przez cały dzień słodki poczęstunek dla zawodników
27.06.2021 (niedziela)
9:00 – 13:00 – zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
13:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
odbiór modeli po ceremonii zakończenia konkursu (dla wytrwałych – niespodzianka)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Konkurs posiada charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i modelarze
zrzeszeni w klubach modelarskich.
b) Do konkursu przyjmowane są modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek polskich
i zagranicznych, pobrane ze stron internetowych producentów wycinanki oraz wykonane
samodzielnie od podstaw. W przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłoszonego modelu
Organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z zawodnikiem.
c) Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość modeli jednak. Sędziowie mogą zmienić
klasę zgłoszonego modelu.
d) Modele dostarczane są i odbierane na koszt własny uczestnika. Modeli nie ubezpiecza się.
e) Modele oceniane są na zasadzie „Podoba się – nie podoba się”. Werdykt sędziowski jest
ostateczny i nie podlega oprotestowaniu. Komisja sędziowska dokona oceny na podstawie wyglądu
ogólnego, jakości wykonania, kompozycji (w przypadku dioram), realizmu wyglądu.
NAGRODY
- pierwsze trzy miejsca – puchary, dyplomy, nagroda rzeczowa
- nagrody specjalne: nagroda za najlepszy model kartonowy projektu śp. Krzysztofa Wagnera,
nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Radków za najlepszy model lotniczy w barwach polskich w
kategorii modeli kartonowych i plastikowych, nagroda portalu KONKURSYMODELARSKIE.PL za
najlepszy model lotniczy I Wojny Światowej w kategorii modeli plastikowych, nagroda portalu
MODELEZKARTONU.PL za najlepszy model kartonowy, nagrody za najlepsze modele danego
wydawnictwa, nagrody dodatkowe nieznane w chwili publikacji regulaminu konkursu.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie modelu na stronie
http://konkursymodelarskie.pl do 23.06.2021 do godz. 24:00 wraz z wyrażeniem zgód
wymaganych. Zgłoszenia modeli można dokonać również osobiście w dniach konkursu: 25.06.2021
– 15:00-20:00, 26.06.2021 – 8:00-14:00
Kategorie wiekowe:
młodzik – do 12 lat
junior – od 12 la do 18 lat
senior – powyżej 18 lat.
Wiek zawodnika określa rok kalendarzowy konkursu.
Klasy modeli kartonowych dla wszystkich grup wiekowych:
S1 – samoloty jednosilnikowe
S2 – samoloty wielosilnikowe
S3 – samoloty odrzutowe
SZ – szybowce
H – śmigłowce
O – okręty
OLW – okręty do linii wodnej
OP - okręty podwodne
Ż – żaglowce
PK – pojazdy kołowe
PG – pojazdy gąsienicowe
PC – pojazdy cywilne
PS – pojazdy szynowe
MR – maszyny i pojazdy rolnicze
R – rakiety
B – budowle
F – figurki
U – uzbrojenie (broń, pistolety, granaty, armaty itp.)
SF – fantastyka
D – dioramy
INNE - wszystko co z kartonu, a nie jest ujęte w klasach
V - starocie czyli VINTAGE
Klasy modeli plastikowych
MŁODZIK
PSM – młodzik - samoloty silnikowe, odrzutowe i śmigłowce wszystkie skale
PGM - młodzik -pojazdy gąsienicowe wojskowe i cywilne wszystkie skale
PDM – młodzik -dioramy
PKM - młodzik -pojazdy kołowe wojskowe wszystkie skale
POM - młodzik -statki i okręty wszystkie skale
PCM - młodzik -pojazdy kołowe cywilne wszystkie skale
JUNIOR, SENIOR
PS1 - samoloty silnikowe, odrzutowe i śmigłowce 1:72 i mniejsze
PS2 - samoloty silnikowe, odrzutowe i śmigłowce 1:48
PS3 - samoloty silnikowe, odrzutowe i śmigłowce 1:32 i większe

PG1 - pojazdy gąsienicowe wojskowe i cywilne 1:72 i mniejsze
PG2 - pojazdy gąsienicowe wojskowe i cywilne 1:48
PG3 - pojazdy gąsienicowe wojskowe i cywilne 1:35 i większe
PD – dioramy
PF – figurki
PK1 - pojazdy kołowe wojskowe 1:72 i mniejsze
PK2 - pojazdy kołowe wojskowe 1:48
PK3 - pojazdy kołowe wojskowe 1:35 i większe
PO1 - statki i okręty 1:350 i większe
PO2 - statki i okręty 1:400 i mniejsze
PC – pojazdy kołowe cywilne wszystkie skale
BAZA NOCLEGOWA
Lista obiektów noclegowych dostępna jest na stronie http://www.radkowklodzki.pl w zakładce
STREFA TURYSTY

