
REGULAMIN VIII WYSTAWY i KONKURSU MODELI
REDUKCYJNYCH
GALICJADA 2022

Elektroniczna Rejestracja modeli znajduje się pod linkiem: 
https://rejestracja.sklejam.eu

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych – GALICJA

I. CELE:

Popularyzowanie modelarstwa wśród mieszkańców Krosna i okolic oraz 
współpraca z 
innymi klubami i organizacjami propagującymi modelarstwo.
Zachęcanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.
Rozwijanie talentów.
Promowanie Miasta i Regionu Podkarpacia.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYSTAWIE:

Wystawa jest przeznaczona dla wszystkich modelarzy bez ograniczeń 
wiekowych. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego online.
Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu. Indywidualne 
sprawy należy uzgadniać z koordynatorem (pablojanas@interia.pl)
Do wystawy przyjmowane będą modele dostarczone do budynku RCKP w 
Krośnie przy 
ulicy Kolejowej 1 w dniu rozpoczęcia imprezy w godzinach od 9:00 do 
15:00

https://rejestracja.sklejam.eu/


Opłata startowa: 
 Senior - 20zł,
 Junior - 10 zł,
 Młodzik - Bez opłat

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
Organizatorzy zapewniają odpowiednie zabezpieczenie podczas wystawy, 
jednak nie 
ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia dokonane przez 
zwiedzających.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 
szatni i na terenie obiektu.
Termin wystawy: 5 - 6 listopada 2022 r.
Przyjmowanie modeli 5 listopada 9:00 - 15:00
Oficjalne zakończenie 6 listopada 12:00

IV. KATEGORIE WIEKOWE:
Młodzik - Do 12 lat (nie włącznie).
Junior - 12 lat i poniżej 18.
Senior - 18 lat i więcej.
Kategoria wiekowa jest nadawana automatycznie. Na podstawie podanej 
daty urodzin.

Karton:

Senior/Junior

KS1 - Samoloty śmigłowe jednosilnikowe
KS2 - Samoloty śmigłowe wielosilnikowe
KS3 - Samoloty odrzutowe, Śmigłowce, Szybowce
KS4 - Samoloty Wielopłatowe
KP5 - Pojazdy wojskowe
KP6 - Pojazdy cywilne
KP7 - Pojazdy kosmiczne



KF - Figurki i wszystko inne
KS - Statki, Okręty, żaglowce i okręty podwodne
KB – Budowle
Młodzik
Bez podziału na kategorie

Plastik:
Senior (powyżej 18 lat):

LM - Lotnicze skala 1:144
LSL - Samoloty śmigłowe skala 1:72 i mniejsze
LSB - Samoloty śmigłowe skala 1:48 i większe
LOM - Samoloty odrzutowe skala 1:72 i mniejsze
LOD - Samoloty odrzutowe skala 1:48 i większe
PWGS - Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1:72 i mniejsze
PWGM - Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1:48 i 1:56
PWGL - Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1:35 i większe
PWKS - Pojazdy wojskowe kołowe skala 1:72 i mniejsze
PWKM - Pojazdy wojskowe kołowe skala 1:48 i 1:56
PWKL - Pojazdy wojskowe kołowe skala 1:35 i większe
PC - Pojazdy cywilne ( wszystkie skale)
SM - Śmigłowce (wszystkie skale)
ZO - Żaglowce, okręty
OP - Okręty podwodne
DM - Dioramy 1:72 i mniejsze
DD - Dioramy 1:35 i większe
BA - Wszytko inne (wszystkie skale)
FI - Figurki , popiersia (wszystkie skale)
SC - Sc/Fi ( wszystkie skale)
MBOP - Model budowany od podstaw



Junior (12lat-18lat):

L1 - Lotnicze 1:72 i mniejsze
L2 - Lotnicze 1:48 i większe
P1 - Pojazdy wojskowe 1:72 i mniejsze
P2 - Pojazdy wojskowe 1:48 i większe
PCJ - Pojazdy cywilne (wszystkie skale)
STJ - Statki , okręty (wszystkie skale)
ZM - Dioramy (wszystkie skale)
WI - Sc/fi , figurki,(wszystkie skale)

Młodzik (do 12 lat):

Bez podziału na kategorie

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie modeli przy pomocy 
formularza online w wyznaczonym terminie. Ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zakończeniu wystawy w 
dniu 6 listopada 2022r. o godzinie 12:00.

VI. UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego fotografowania
i filmowania 
wystawionych eksponatów.
2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie 
danych osobowych do celów organizacyjnych przez Klub Modelarzy 
Redukcyjnych Galicja 
oraz na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas 
imprezy) w materiałach 
promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej Klubu, na profilu 



społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji 
współpracujących, 
do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
4. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - 
GALICJA.
5. Koordynator imprezy:

Paweł:
pablojanas@interia.pl
Tel.665 226 822


