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Regulamin 

II Festiwal Modeli Kartonowych w Redzie  

1- 2 kwietnia 2023r. 

 

 

1. Regulamin: 

A. RODZAJ WYDARZENIA 

Wydarzenie ma charakter otwarty. Jest przeznaczone dla modelarzy indywidualnych i 

zrzeszonych w różnych organizacjach i klubach modelarskich z kraju i ze świata. 

B. CELE WYDARZENIA 

- Popularyzacja modelarstwa jako interesującej formy rozwijania zainteresowań 

techniczno-historycznych 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 

C. UCZESTNICTWO W WYDARZENIU 

- W wydarzeniu uczestniczyć może modelarz z własnoręcznie wykonanym modelem 

kartonowym.  

- Aby wziąć udział w wydarzeniu, obowiązkowe jest wysłanie zgłoszenia poprzez 

formularz zgłoszeniowy online 

- Organizator zastrzega, iż może odmówić przyjęcia modeli nie zgłoszonych poprzez 

formularz online 

- Organizator zastrzega sobie zaprzestanie przyjmowania zgłoszeń w przypadku, gdy na 

podstawie zgłoszeń już zapisanych w systemie zgłoszeniowym wyniknie, iż 

przekroczony został limit powierzchni wystawowej, zaleca się więc zgłoszenia 

konkursowe przesyłać w pierwszej kolejności 

- Każdy modelarz może wystawić w wydarzeniu do 8 modeli 

- Udział w części konkursowej jest dobrowolny 

- Modelarz może zgłosić do konkursu dowolny z modeli wystawionych w wydarzeniu, z 

zastrzeżeniem, że mogą to być maksymalnie 2 modele w danej kategorii 
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Przykład: modelarz zgłasza do wydarzenia 8 modeli (3 w kategorii samoloty, 3 w okręty, 

2 w inne). Do konkursu może więc zgłosić 2 samoloty, 2 okręty i 2 modele z kategorii 

inne, a pozostałe wystawić na wystawie pozakonkursowej 

- W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w danej 

kategorii. Kolejne miejsce zajmie najwyżej punktowany model następnego modelarza. 

- Dozwolone jest stosowanie zestawów do waloryzacji wyprodukowanych przez firmy 

modelarskie bądź własnoręcznie. 

- Kategorie będą modyfikowane ze względu na ilość zgłoszonych do wydarzenia modeli 

- Modele konkursowe ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów, decyzje 

komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. 

- Udział w konkursie jest bezpłatny.  

- Wzorem lat ubiegłych prosimy seniorów aby w ramach wpisowego przywieźli 

czekolady, które podarujemy najmłodszym modelarzom. 

- Modele pozostawiamy na sali wystawowej wyłącznie na czas trwania wydarzenia 

- Na sali wystawowej obowiązuje całkowity zakaz dotykania eksponatów przez 

zwiedzających oraz innych niż właściciel modelu uczestników wydarzenia 

- Obowiązkiem uczestnika jest zabranie modeli z sali wystawowej we własnym zakresie 

do końca trwania wydarzenia, tj. do dn. 2.04.2023 do godz. 15:00.  

- Organizator nie odsyła modeli pozostawionych w obiekcie po wydarzeniu 

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za modele pozostawione na sali po 

zakończeniu wydarzenia 

- Organizator dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z modelarzami, których 

modele pozostały na sali po zakończeniu wydarzenia 

- Modele pozostawione przez okres dłuższy niż 3 m-ce po zakończeniu wydarzenia 

zostaną zutylizowane lub przekazane osobom trzecim 

- Zgłoszenie modelu do wydarzenia i konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu. 

 

2. Organizatorzy wydarzenia: 

- Fabryka Kultury w Redzie 

- Nut Only Papercraft 

- Portal Kartonowa Kolej 

 

3. Zgłoszenia: 

w tym roku wyłącznie online do 30 marca 2023 godz. 12:00 poprzez formularz zgłoszeniowy 

online. Link do formularza online zostanie opublikowany w wydarzeniu w terminie do 2 msc 

przed festiwalem na stronach:  

www.fabrykakultury.pl  

https://www.facebook.com/fabrykareda   
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4. Kategorie: 

 - KB Budowle 

 - KF Figurki 

 - KPWK Pojazdy wojskowe kołowe 

 - KPWG Pojazdy wojskowe gąsienicowe 

 - KA Artyleria 

 - KPC Pojazdy cywilne 

 - KK Kolej 

 - KS Samoloty 

 - KS1 Śmigłowce 

 - KR Rakiety i SF 

 - KOW Okręty wojenne 

 - KOP Okręty podwodne 

 - KOS Statki cywilne 

 - KZ Żaglowce 

 - KMP Modele wykonane od podstaw 

 - KIN Inne 

 - KID Dioramy 

 

W kategoriach nastąpi podział na grupy wiekowe: 

- Młodzik (do 13 lat) 

 - Junior (od 13 do 18 lat) 

 - Senior (powyżej 18 lat) 

 

5. Harmonogram (*godziny mogą ulec zmianie): 

 

31.03 - piątek 

      - przyjmowanie modeli od godz. 10:00 

      - warsztaty modelarskie dla dzieci 17:00 (wcześniejsze zapisy) 

01.04 - sobota: 

      9:00 - 11:00 - przyjmowanie modeli 

      12:00 - 14:00 - ocena modeli przez jury 

      11:00 – 17:00 – zwiedzanie wystawy, giełda modeli, integracja uczestników konkursu 

02.04 - niedziela: 

      9:00 - 13:00 - zwiedzanie wystawy, giełda modeli, integracja uczestników konkursu 

      13:00 - zakończenie wystawy i ogłoszenie wyników 

*harmonogram może ulec zmianie 
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6. Miejsce wydarzenia: 

Fabryka Kultury w Redzie, ul. Łąkowa 59A, Reda 

Parking dla uczestników wydarzenia znajduje się również na terenie MOSIR (ul. Łąkowa 59) 

 

7. Noclegi: 

Nocleg we własnym zakresie. Podane lokalizacje znajdują się w pobliżu domu kultury: 

Hotel River Style, ul. Pucka 10B, Reda 

MOKSIR ul. Łąkowa 59, Reda 

 

8. Kontakt do organizatorów: 

- Fabryka Kultury w Redzie                                                                                                                    

tel.: +48 58 736 28 28 

ul. Łąkowa 59a                                                                                                                                       

e-mail: biuro@fabrykakultury.pl 

 

- Nut Only Papercraft Łukasz Orzechowski 

e-mail: 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. 
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