
Z okazji swoich 60 urodzin Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie organizuje konkurs 

„Samoloty z Muzeum Lotnictwa Polskiego” 
na najlepiej wykonane modele konstrukcji lotniczych ze zbiorów Muzeum oraz maszyn 

polskiej konstrukcji lub produkcji. 

Konkurs ma charakter otwarty- każdy może wziąć udział. W ramach konkursu modele będą 

oceniane w 4 kategoriach i 3 grupach wiekowych. Za zajęcie każdego z pierwszych trzech 

miejsc w każdej kategorii i grupie wiekowej przewidziane są nagrody.  

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

 

 

Regulamin konkursu modelarskiego „Samoloty z Muzeum Lotnictwa Polskiego” 

 

Grupy wiekowe: 

S – senior (od l8 lat) 

J – junior (14-18 lat) 

M – młodzik (do 13 lat) 

 

Przyjmowanie modeli: 

 -Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć zarówno modelarze     

   indywidualni jak i zrzeszeni w klubach modelarskich i w modelarniach. 

 -Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę własnoręcznie wykonanych modeli. 

 -Dla modeli wykonanych od podstaw, prosimy o zaznaczenie tego faktu w rubryce „scratch” 

   na karcie zgłoszeniowej. 

 -Jeżeli model był uzupełniony o dodatki żywiczne lub foto-trawione nie wchodzące w skład 

   zestawu, prosimy o zaznaczenie tego faktu na karcie zgłoszeniowej. 

 -W przypadku niezamocowania modelu do podstawki prosimy i opis: 

   „MODEL NIEZAMOCOWANY DO PODSTAWKI” 

 -Prosimy również o pozostawienie wyróżnionych modeli do końca trwania imprezy. 

 -W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy 

   przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku 

   jego nieobecności zastrzegają sobie prawo do nieuwzględnienia modelu w ocenie. 

 -Karty startowe prosimy wypełniać czytelnie – drukowanymi literami. 

 -Błędne, niewyraźne lub nieczytelne wypełnienie kart startowych może spowodować 

   niedopuszczenie modelu do oceny. 

 

Odpowiedzialność: 

 Organizatorzy dołożą starań, by zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą 

 odpowiedzialności cywilnoprawnej za ich uszkodzenia podczas wystawy. 

 

Sędziowie konkursu nie wystawiają swoich modeli do konkursu (do klas w których sędziują), 

w myśl zasady - „sędziuję, oceniam – nie biorę udziału w konkursie”! 

 

Ocena: 

 W ocenie modeli będą brane pod uwagę następujące elementy: 

  -zgodność merytoryczna 

  -jakość wykonania modelu (staranność i czystość łączenia detali oraz ich malowania) 

  -stopień trudności modelu 

  -realizm (efekty malowania, oznakowanie i ewentualne ślady eksploatacji) 

  -wkład własny modelarza 

  -w przypadku modeli odzwierciedlających maszyny z MLP odtworzenie konkretnego 

    muzealnego egzemplarza (zgodność z oryginałem) będzie dodatkowo punktowana 

 



W klasyfikacji końcowej uwzględniony będzie jeden, najlepszy model uczestnika w klasie. 

 

W zależności od ilości modeli w danej klasie startowej, komisja ma prawo: 

 a) podjąć decyzję o nieocenianiu klasy 

 b) podjąć decyzję o łączeniu klas 

 c) podjąć decyzję o podziale klas 

 

 W każdej klasie - zgodnie z otrzymaną ilością punktów -  będą przyznawane miejsca 

pierwsze, drugie i trzecie. 

 Wymagana jest dokumentacja modelarska, na podstawie której będzie dokonywana 

 ocena modelu. 

 Modele mogą być wykonane z dowolnych materiałów. (Plastik, żywica, karton etc.) 

 

 Aby zgłosić model do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową. 

 Wypełnioną kartę należy okazać w trakcie rejestracji w sekretariacie konkursu 

 „Samoloty z Muzeum Lotnictwa Polskiego”. 

 Karty będą drukowane w trakcie rejestracji modeli w dniu rozpoczęcia imprezy. 

 

Opłaty rejestracyjne: 

 Każda osoba startująca w konkursie, w trakcie rejestracji uiszcza opłatę startową i otrzymuje 

 identyfikator, który upoważnia go do wejścia na teren Muzeum Lotnictwa Polskiego w 

 trakcie trwania festiwalu/konkursu modelarskiego. 

 Pozostałe osoby uiszczają normalną opłatę za wejście do Muzeum w kasie biletowej. 

 Opłaty rejestracyjne wynoszą odpowiednio dla grup wiekowych: 

  Seniorzy- 10PLN 

  Juniorzy- 5PLN 

  Młodzicy- zwolnieni z opłaty 

 

Klasy startowe konkurs „Samoloty z Muzeum Lotnictwa Polskiego” 

 

MLP1 – modele lotnicze (maszyn znajdujących się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie), 

   skala 1:48 i większe 

 

MLP2 – modele lotnicze (maszyn znajdujących się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie), 

   skala 1:72 i mniejsze 

ML1 – Modele lotnicze polskiej konstrukcji, skala 1:48 i większe 

ML2 – Modele lotnicze polskiej konstrukcji, skala 1:72 i mniejsze 

 

Nagrody: 

W każdej z klas nagrodzone zostaną modele, które zajęły odpowiednio miejsca: 

 pierwsze, drugie i trzecie dla każdej grupy wiekowej. 

 

 

Giełda: 

 Osoby chcące wystawić stoiska modelarskie, proszone są o kontakt mailowy na adres 

 wynajem@muzeumlotnictwa.pl  na minimum 30 dni przed imprezą. 

 

mailto:wynajem@muzeumlotnictwa.pl

