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REGULAMIN 

VIII WROCŁAWSKIEGO KONKURSU „MIKOŁAJKI MODELARSKIE’’ 

 

§1 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” z siedzibą  

przy ul. Sempołowskiej 54A we Wrocławiu. 

§2 

CZAS I MIEJSCE KONKURSU 

czas:  6 grudnia 2014 r. – w godzinach od 10.00 – 15.00  

miejsce: siedziba Ośrodka Działań Twórczych „Światowid” ul. Sempołowskiej 54A Wrocław   

§3 

CELE KONKURSU 

 Propagowanie modelarstwa jako sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci  

i młodzież 

 Stworzenie imprezy modelarskiej adresowanej wyłącznie do grupy dzieci i młodzieży 

 Popularyzacja pasji modelarskiej oraz wspieranie idei krzewienia modelarstwa redukcyjnego 

jako interesującej formy rozwijania zainteresowań technicznych  

i historycznych 

 Stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń  

 Propagowanie kultury pozytywnej rywalizacji 

§4 

ZASADY UCZESTNICTWA  

1. 

W konkursie mogą uczestniczyć zawodnicy indywidualni oraz zgłoszeni za pośrednictwem klubów 

modelarskich w kategoriach:  

MŁODZIKI: zawodnicy do 12 (dwunastego) roku życia, 

JUNIORZY: zawodnicy w wieku od 12 – 16 lat (od dwunastego do szesnastego roku życia). 

2. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych  

w § 5, które jest także równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

§5 

ZASADY ZGŁASZANIA I OPŁATY STARTOWE 

1. 

Podstawą kwalifikacji do udziału w Konkursie jest przesłanie do organizatora karty zgłoszenia w 

terminie do 04 grudnia 2014 roku, na adres mailowy: odt@swiatowid.net.pl bądź listownie na 

adres: Ośrodek  Działań Twórczych „Światowid”, ul. Sempołowskiej 54a 51-661 Wrocław. 

Dopuszcza się również zgłoszenie bezpośrednio w siedzibie organizatora w dniu konkursu. Kartę 

zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej Ośrodka www.swiatowid.net.pl.  

mailto:adam@swiatowid.net.pl
http://www.swiatowid.net.pl/
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2. 

Opłata startowa wynosi 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) od każdego startującego 

uczestnika, niezależnie od ilości zgłoszonych modeli. Opłatę trzeba wnieść najpóźniej w dniu 

konkursu tj. 06 grudnia 2014 r. w siedzibie organizatora lub do 04 grudnia 2014 r. na konto 

organizatora: PKO Bank Polski S.A. 12 1020 5226 0000 6402 0416 0578 z dopiskiem „Mikołajki 

Modelarskie” + nazwa klubu i nazwiska uczestników lub imię i nazwisko uczestnika zgłaszającego 

się indywidualnie). W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem zgłaszający powinien 

okazać w dniu konkursu potwierdzenie jej uiszczenia. 

3. 

Organizator nie dokonuje zwrotu niewykorzystanych opłat startowych (absencja uczestnika). 

4. 

Modele dostarczane i odbierane są na własny koszt uczestników. Każdy zgłoszony  

w konkursie model powinien być wykonany samodzielnie. Uczestnik konkursu może zgłosić 

dowolną ilość modeli w każdej klasie.  

5. 

Organizatorzy dołożą starań, by zadbać o powierzone modele tak, by nie zostały uszkodzone, 

jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej za ich uszkodzenie podczas wystawy.  

Modele nie zamocowane do podstawki powinny być oznaczone opisem: „MODEL 

NIEZAMOCOWANY DO PODSTAWKI”! 

6. 

Przyjmowanie modeli odbywać się będzie w dniu konkursu tj. 6 grudnia 2014 roku,  

w siedzibie organizatora przy ul. S. Sempołowskiej 54 A od godziny 10.00 – 12.00,  

na parterze Ośrodka. Modele przyjmowane będą w następujących klasach:  

Młodziki: 

Klasa 1 – modele lotnicze – wszystkie skale 

Klasa 2 – modele pojazdów wojskowych – wszystkie skale 

Klasa 3 – dioramy (lotnicze, lądowe, morskie) 

Klasa 4 – figurki (wszystkie skale)  

Klasa 5 – modele drewniane  

Juniorzy: 

Klasa 6 – modele lotnicze – wszystkie skale 

Klasa 7 - modele pojazdów – wszystkie skale 

Klasa 8 – dioramy (lotnicze, lądowe, morskie) 

Klasa 9 – figurki – wszystkie skale  
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§6 

PROGRAM 

Organizator przewidział następujący program konkursu: 

10.00 – 12.00 – przyjmowanie modeli konkursowych – parter, sala 102, 

10.30 – 14.30 – warsztaty „modelowe, kartonowe szaleństwo”, gry, zabawy, wizyta Św. Mikołaja  

i inne atrakcje dla uczestników,   

12.00 – 14.00 – prace sędziowskie, 

14.30 – 15.00 – ogłoszenie wyników, uroczyste zakończenie konkursu, pokaz nagrodzonych 

modeli, wręczenie nagród 

15.00 – wydawanie modeli  

§7 

SKŁAD SĘDZIOWSKI 

1. 

Ocenianiem modeli VIII Konkursu  „Mikołajki Modelarskie” będą zajmowali się sędziowie klasy 

międzynarodowej. 

2. 

Zgłoszone w konkursie modele będą oceniane według obowiązującego w Polsce regulaminu 

punktacji przewidzianej dla modeli redukcyjnych.   

3. 

Protokół pokonkursowy będzie dostępny do wglądu dla każdego uczestnika bądź jego opiekuna. 

§8 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD 

1. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy tj. 6 grudnia 2014 o godzinie 14.30 

w Galerii (parter).  

2. 

W każdej kategorii przyznane zostanie I, II i III miejsce. Sędziowie mają prawo  

do nieprzyznania nagrody w danej klasie, jeśli żaden model nie uzyska minimum 30 pkt. według 

obowiązujących przepisów, wymienionych w pkt. 2 § 7 niniejszego regulaminu. Laureaci konkursu 

otrzymają prócz dyplomów również nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy 

uczestnictwa. 

3. 

Nagrody przekazane uczestnikom, zgodnie z art. 21 ust. 1 p. 68 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, podlegają zwolnieniu z tegoż podatku.  

 

Dyrektor Ośrodka Działań Twórczych „Światowid” 

Izabela Łaba 


