
ZASADY OCENY: 
Organizator powoła komisję sędziowską, która dokona oceny modeli. 

Ocena wykonania modelu dokonana będzie według zasady  

„podoba się, nie podoba”, biorąc pod uwagę pracochłonność, dokładność 

wykonania detali, estetykę wykonania. 

Wyniki ogłoszone przez komisję sędziowską są ostateczne i nie podlegają 

oprotestowaniu. 

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają medale i dyplomy. 
 

NAGRODY SPECJALNE: 

• Puchar Starosty Bielskiego za najładniejszy model kartonowy, 

• Puchar Wójta Gminy Jasienica za najładniejszy model 

plastikowy,  

• Grand Prix wydawnictwa Mały Modelarz 

• Nagroda specjalna za wykonanie najstarszego oryginalnego 

modelu z wydawnictwa Mały Modelarz (do modelu należy 

dołączyć oryginalną okładkę). 
W wyżej wymienionej konkurencji nie mogą wziąć udziału modele, które 

zajęły pierwsze miejsca w poprzednich edycjach. 

• Grand Prix wydawnictwa GPM w klasie szybowców 

• Nagrody wydawnictwa Orlik 

• Nagrody wydawnictwa Wektor 

• Nagrody wydawnictwa Answer  

 

PROGRAM ZAWODÓW: 
Piątek 14.06.2019 roku 

   godz. 16:00 – 19:00 – przyjmowanie modeli 

Sobota 15.06.2019 roku. 

   godz. 9:00 – 13:00 – przyjmowanie modeli  

   godz. 10:00 – 18:00 – zwiedzanie wystawy, giełda modelarska 

Niedziela 16.06.2019 roku 

   godz. 9:00 – 14:00 – zwiedzanie wystawy i giełda modelarska 

   godz. 15:00 – ogłoszenie wyników 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ – WSTĘP WOLNY !!! 
Dodatkowe informacje dotyczące Festiwalu można uzyskać u  organizatora pod 

numerem telefonu: 507 08 11 34 

 

VII Festiwal Modeli Kartonowych i Plastikowych 

„Ikar 2019” 
Mazańcowice 14-16 czerwca 2019 roku 

 

Patronat honorowy: 

Starosta Bielski – Andrzej Płonka 

Wójt Gminy Jasienica – Janusz Pierzyna 

 

 

 
ORGANIZATOR: 

 

     



REGULAMIN 
 

 

CELE KONKURSU: 

1. Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego wśród 

dzieci i młodzieży jako jednej z form spędzania czasu wolnego. 

2. Rozpowszechnianie modelarstwa w szkołach na zajęciach prac 

technicznych 

3. Poszerzenie wiedzy z zakresu historii lotnictwa, motoryzacji             

i marynistyki. 

4. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów między 

pokoleniowych 

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

14-16.06.2019 roku 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy filia w Mazańcowicach 

43-391 Mazańcowice 347, tel. 33 817 13 62 

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia należy dokonać na karcie startowej (karta do pobrania ze 

strony www.gokjasienica.pl lub www.mazancowice.net ) 

Kartę startową należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: 

gok@mazancowice.net  

Termin zgłoszenia upływa 10 czerwca 2019 roku. 

 

RODZAJ ZAWODÓW: 

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział modelarze 

indywidualni i zrzeszeni w klubach modelarskich 

 

GRUPY WIEKOWE: 

Młodzik – do ukończenia 13 lat 

Junior – 14-18 lat 

Senior – powyżej 18 lat 
 

 

 

 

KLASY MODELI: 

1. Grupa wiekowa – MŁODZIK;  JUNIOR 

a) Modele plastikowe: PS1; PS2+H; PS3; PPK; PPG 

b) Modele kartonowe: KS1; KS2+H; KS3; KSZ; KB; KF; KPK; 

KPG 

c) Klasy łączone (młodzik + junior): KŻ+O; PŻ+O 

2. Grupa wiekowa – SENIOR 

     a) modele plastikowe: K 

      b) modele kartonowe: K 

      c) modele kartonowe: SZ 

 

LEGENDA: 

S1 – samoloty jednosilnikowe 

S2 + H – samoloty wielosilnikowe + śmigłowce 

S3 – samoloty odrzutowe 

PK – pojazdy kołowe 

PG – pojazdy gąsienicowe 

B – budowle 

F – figurki 

Ż+O – żaglowce + okręty 

K – kolekcje 

SZ – szybowce 

Do klasy Kolekcje - należy zgłosić minimum 3 modele. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

- Do konkursu przyjmowane będą tylko modele wykonane 

własnoręcznie; 

- Modele kartonowe muszą być wykonane z oryginalnych 

wycinanek polskich lub zagranicznych w klasie standard; 

- Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość 

prac; 

- Modele dostarczane i odbierane na koszt własny uczestnika; 

- Organizator nie ubezpiecza modeli uczestników podczas konkursu 

i wystawy; 

 

NIE POBIERAMY OPŁATY STARTOWEJ 
 

 

http://www.gokjasienica.pl/
http://www.gokmazancowice.net/
mailto:gok@mazancowice.net


 

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że: 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

z siedzibą w: 43-385 Jasienica, Jasienica 1360.  

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  

a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia VII Festiwalu Modeli 

Kartonowych i Plastikowych „Ikar 2019”  

b) archiwalnych, 

c) promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy z wykorzystanie wizerunku.  

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy. 

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 

b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążące o na administratorze 

danych, w tym archiwizację. 

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy: 

Bartłomiej Czauderna e-mail: iod@gokjasienica.pl.  

5) Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast niepodanie danych skutkuje 

brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone. 

6) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku 

o którym mowa  w pkt. 3a. 

7) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych,  w przypadku o którym mowa w pkt. 3a. 

8) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania. 

9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych ponieważ 

dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

11) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

12) Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż 

uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być 

udostępnione tylko tym podmiotom z którymi Administrator Danych zawarł 

umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 

Rozporządzenia UE. 

13) W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, 

nazwisko, wizerunek, mogą być podane do publicznej wiadomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


