I FESTIWAL MODELI KARTONOWYCH W REDZIE
Reda 2-3.04.2022
1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
2-3.04.2022, Łąkowa 59A, 84-240, Reda, woj. pomorskie
2. ORGANIZATORZY
- Fabryka Kultury w Redzie
- NutOnlyPapercraft
- Portal Kartonowa Kolej
3. RODZAJ ZAWODÓW
Konkurs ma charakter otwarty. Jest przeznaczony dla modelarzy indywidualnych i zrzeszonych
w różnych organizacjach i modelarniach.
4. CELE KONKURSU
- Popularyzacja modelarstwa jako interesującej formy rozwijania zainteresowań technicznohistorycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
- Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji
lokalnych grup społecznych;
- Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią;
- Integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju oraz za granicy;
- Wymiana doświadczeń związanych z modelarstwem kartonowym;
- Promocja Pomorza, jego historii i kultury;
- Promocja Miasta Reda;
5. KLASY
- KB Budowle
- KF Figurki
- KPW Pojazdy wojskowe
- KPC Pojazdy cywilne
- KK Kolej

- KS Samoloty
- KS1 Śmigłowce
- KR Rakiety i SF
- KO Okręty, okręty podwodne, statki
- KZ Żaglowce
- KMP Modele wykonane od podstaw
- KIN Inne
W klasach nastąpi podział na kategorie wiekowe:
po 2009 - Młodzik
2002-2008 Junior
przed 2002 - Senior
6. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
a) w konkursie uczestniczyć może modelarz z własnoręcznie wykonanym lub
zaprojektowanym modelem,
b) każdy modelarz może wystawić po 2 modele w 1 danej klasie.
c) Można wybrać kilka klas,
d) W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie,
e) Kolejne miejsce zajmie najwyżej punktowany model następnego modelarza,
f) Dozwolone jest stosowanie zestawów do waloryzacji wyprodukowanych przez firmy
modelarskie bądź własnoręcznie.
g) Klasy będą modyfikowane ze względu na ilość zgłoszonych modeli.
h) Udział w konkursie jest bezpłatny.
i) Wzorem innych festiwali prosimy seniorów aby w ramach wpisowego przywieźli
czekolady, które podarujemy najmłodszym modelarzom.
7. OCENA PRAC
a) Modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów,
b) decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
8. ZGŁASZANIE MODELI DO KONKURSU
a) Udział w konkursie należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy online pod linkiem:

https://tiny.pl/913gt
do 31 marca 2022r. godz 12:00 lub ewentualnie wypisać kartę startową w dniu zawodów
b) Karty do modeli zgłoszonych przez Internet zostaną wypisane przez organizatorów.
c) W dniu zawodów prosimy o podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku
9. OBOSTRZENIA COVID
a) wydarzenie zorganizowane zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: obowiązuje zakrywanie
nosa i ust, pomiar temperatury
b) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, bądź przełożenia terminu
festiwalu w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią covid-19.
9. PROGRAM FESTIWALU:
01.04 - piątek
przyjmowanie modeli (po uprzednim kontakcie telefonicznym, godziny do ustalenia
indywidualnie)
02.04 – sobota:
9:00 - 13:00 - przyjmowanie modeli
13:00 - 16:00 - ocena modeli przez jury, giełda modelarska, integracja uczestników konkursu
od 9:00 – 18:00 wystawa makiety kolejowej
03.04 – niedziela:
9:00 – 13:00 - zwiedzanie wystawy, integracja uczestników konkursu
13:00 - zakończenie wystawy i ogłoszenie wyników
od 9:00 – 17:00 wystawa makiety kolejowej
*harmonogram może ulec zmianie o czym poinformujemy na stronie www.fabrykakultury.pl i
na portalu Facebook: https://www.facebook.com/fabrykareda
*istnieje możliwość przywiezienia modeli w piątek 01.04.2022 po wcześniejszym ustaleniu
telefonicznym
*prace można zostawić w Fabryce Kultury na późniejszą wystawę, trzeba zaznaczyć to w
formularzu zgłoszeniowym online. Możliwość odbioru prac po uprzednim kontakcie
telefonicznym.

10. NAGRODY SPECJALNE
MAMY POCIĄG DO TEGO MODELU - nagroda specjalna portalu kartonowakolej.pl za
najfajniejszy model kolejowy
VINTAGE - nagroda zostanie przyznana za najstarszy najlepiej sklejony model
Przewidziane są również inne nagrody specjalne, które zostaną ogłoszone w późniejszym
terminie na forach i stronach internetowych lub podczas imprezy.
11. NOCLEGI
Nocleg we własnym zakresie. Podane lokalizacje znajdują się w pobliżu domu kultury:
www.hotelriverstyle.pl, ul. Pucka 10B
www.mosir.reda.pl/nocleg/ ul. Łąkowa 59
12. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW
Fabryka Kultury w Redzie
https://fabrykakultury.pl/
biuro@fabrykakultury.pl
tel. 58 736 28 28
Łukasz Orzechowski
orzech5@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZGŁOSZENIA ONLINE
1. Administratorem danych osobowych Fabryka Kultury z siedzibą w Redzie, przy ul. Łąkowej
59A;
2.Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@reda.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

