
 

KONKURS MODELARSKI 

 

A. Organizator 

1. Organizatorem konkursu modelarskiego, zwanego dalej “Konkursem” 

jest Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy 

ul. Kolejowej 7A, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie. 

 

B. Miejsce i czas trwania Konkursu 

1. Konkurs ogłoszony zostaje w dniu 15 maja 2017 roku na stronie internetowej Organizatora  

i w lokalnych  mediach publicznych.  

2. Czas trwania Konkursu: 15 maja – 3 czerwca 2017 r. 

3. Prace konkursowe dostarczyć należy do dnia 1 czerwca 2017 roku. Po upływie tego okresu 

zgłoszenia nie będą przyjmowane. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 3czerwca, podczas 

trwania "Nocy Bibliotek" w Bibliotece Miejskiej oraz opublikowane na stronie internetowej 

www.biblsokol.org.pl 

4. Wszystkie prace będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w Bibliotece 

Miejskiej. 

 

 C. Cele imprezy: 

1. Promocja modelarstwa jako sposobu spędzania czasu wolnego.  

2. Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku.  

3. Promocja czytelnictwa, poprzez zaakcentowanie twórczości o tematyce morskiej, pisarza 

Josepha Conrada. 

 

D . Warunki uczestnictwa, zasady i przebieg Konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli z Sokołowa Podlaskiego  

i powiatu sokołowskiego.  

2. Przedmiotem konkursu jest własnoręcznie wykonany model jednostki pływającej (statki, okręty, 

żaglowce) z dowolnego materiału i dowolną techniką. 

3. Model na konkurs należy  dostarczyć do dnia 1 czerwca 2017 roku wraz z  kartą zgłoszeniową 

(załącznik 2) oraz zgodą rodziców/opiekunów w przypadku udziału osób niepełnoletnich 

(załącznik 1). 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.      

5. Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

http://www.szczecindabie.zhp.pl/


6. Uczestnik konkursu może zgłosić kilka modeli. W klasyfikacji będzie uwzględniony 

najlepszy model jednego uczestnika.  

7. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak 

zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić: instrukcja budowy i malowania 

zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu 

zmiany, przeróbki itp. Posłuży ona w wypadku kwestii dyskusyjnych oraz do oceny. 

8. W przypadku wątpliwości, co do autorstwa modelu, sędziowie mają prawo  

nie dokonania jego oceny. 

 

 E. Zasady oceny zgłoszonych modeli: 

1. Wszyscy zawodnicy wypełniają kartę zgłoszenia modelu. 

2. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatora 

wg zasady podoba się - nie podoba się. Pod uwagę będzie brana zgodność z tematyką, 

estetyka pracy i oryginalność.. Decyzja komisji  konkursowej jest ostateczna i nie 

podlega oprotestowaniu. 

3. Poszczególne kategorie wiekowe zostaną ocenione, jeżeli komisja sklasyfikuje minimum 

pięć modeli, minimum trzech zawodników. 

4. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody za pierwsze trzy miejsca. 

Komisja przewiduje możliwość przyznania wyróżnienia. 

5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia modeli, uczestników i zwiedzających. 

6. Modele dostarczane i odbierane są na własny koszt uczestników. 

7. Nagrody ufundowane zostaną przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  

i Organizatora. 

 

 



 

 

Załącznik 1 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA*) NA UDZIAŁ OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIEJ  

Ja, niżej podpisany/a .....................................................(imię, nazwisko), jako rodzic/opiekun 

prawny*) wyrażam  zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego*) 

..............................................................(imię, nazwisko) w Konkursie Modelarskim, 

organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. K.I. Gałczyńskiego w Sokołowie 

Podlaskim 

 

..................................................  

(miejsce, data, podpis rodzica/ opiekuna*) 

 

 

 

Organizator: 

Miejska Biblioteka Publiczna 

im. K.I. Gałczyńskiego 

08-300 Sokołów Podlaski  

ul. Kolejowa 7 



 

Załącznik 2 

 

KONKURS MODELARSKI  

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  (proszę o wypełnienie drukowanymi literami) 

 

Imię i nazwisko autora modelu    .................................................................................................... 

Data urodzenia    ...................................................... 

Adres  ............................................................................................................................................... 

Nr telefonu ................................................................ 

 

Adres e-mail .............................................................................................. 

 

Tytuł pracy / nazwa jednostki  .......................................................................................................... 

 

...................................................................................................... 

 miejsce, data, czytelny podpis autora modelu  

 

*Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych  

dla celów konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

*Oświadczam, iż do przesłanego modelu posiadam pełne prawa autorskie zgodnie  

z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 

24, poz. 86 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przeniesienie wszelkich praw 

dotyczących publikacji i wykorzystania przesłanego materiału na Organizatora konkursu. 

 


