
REGULAMIN KONKURSU MODELI KARTONOWYCH ON-LINE 2022 

Organizator: 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie: , 
Gmina Radków, 
portal: http://konkursymodelarskie.pl,
portal: http://modelezkartonu.pl,  
Człowiek z Kartonu 

Cel konkursu: 
rozwijanie  i  kształtowanie  zainteresowań  oraz  umiejętności  politechnicznych.  Popularyzacja
modelarstwa  kartonowego  wśród  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  jako  rewelacyjnego  sposobu
spędzania czasu wolnego i źródła wielkiej frajdy. 

Harmonogram: 
czas trwania konkursu: 1-22.01.2022
rejestracja modeli: 1-16.01.2022 
ocena sędziowska: 17-21.01.2022 
ogłoszenie wyników: 22.01.2022 

Postanowienia ogólne: 
konkurs  ma  charakter  otwarty  i  nieodpłatny.  Odbywa  się  wyłącznie  w  formie  cyfrowej  na
platformie  internetowej  konkursymodelarskie.pl. Mogą  w  nim  uczestniczyć  modelarze
indywidualni w każdym wieku. Rywalizacja przebiega w duchu Fair Play. Uczestnik możne zgłosić
maksymalnie dwa modele w jednej klasie. Przy ocenie modeli Organizator przewidział podział na
trzy grupy wiekowe: młodzik (do 12 roku życia),  junior (13-18 lat)  i  senior (powyżej  18 roku
życia).  Modele nagradzane lub wyróżniane w poprzednich konkursach on-line Organizatora nie
mogą  być  wystawiane  ponownie.  W  uzasadnionych  przypadkach  komisja  sędziowska,  w
porozumieniu z sędzią głównym może przenieść model z kategorii zgłoszonej przez Uczestnika do
innej  kategorii.  W konkursie  można  uczestniczyć  tylko  z  własnoręcznie  sklejonym  modelem.
Dokumentacja do modeli nie jest wymagana.  
Wszelkie  dodatkowe informacje o konkursie  będą dostępne na stronie  konkursymodelarskie.pl.,
platformie  modelarskiej  http://modelezkartonu.pl,   oraz  na  Facebooku  –  na  stronach  Modele  z
kartonu i Człowiek z Kartonu.

Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  akceptacja  niniejszego  Regulaminu i
przestrzeganie  zawartych  w  nim  ustaleń.  Organizator  przyjmuje,  że  akceptacja  niniejszego
Regulaminu oraz wyrażenie wymaganych zgód następują z chwilą wypełnienia i przesłania przez
Uczestnika formularza zgłoszeniowego wraz z dołączonymi do niego zdjęciami modelu - na stronę
internetową konkursymodelarskie.pl.

Rejestracja:
model  do  konkursu  można  zgłosić  tylko  i  wyłącznie  drogą  internetową,  na  stronie
konkursymodelarskie.pl. (w  zakładce  „wyślij  zgłoszenie”)  w okresie  od  1  stycznia  2022r.  od
godziny 00.00 do dnia 16 stycznia 2022r. do godziny 23.59. 

Przed  zgłoszeniem  modelu  należy  pobrać  ze  strony  konkursymodelarskie.pl. plik  z

http://konkursymodelarskie.pl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmodelezkartonu.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YWpgw9FNgl5976oy6qH6mBtHtBXOeKiLxp15upww-943xrV9aj33mtm0&h=AT3-BW_4pnoUh9eUVTrDOVxuU9XvFC0bPpodRYQDKbQwESzNqto46HuOcoSKGgBDrRmjc2aGuWR635VfiVMpXX5rQqYJwODBdnqow9qxNLsiPCT1cT3bQEpD9BbPj2GBTMw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmodelezkartonu.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YWpgw9FNgl5976oy6qH6mBtHtBXOeKiLxp15upww-943xrV9aj33mtm0&h=AT3-BW_4pnoUh9eUVTrDOVxuU9XvFC0bPpodRYQDKbQwESzNqto46HuOcoSKGgBDrRmjc2aGuWR635VfiVMpXX5rQqYJwODBdnqow9qxNLsiPCT1cT3bQEpD9BbPj2GBTMw


informacją graficzną o konkursie (o nazwie „Fotologo”), samodzielnie wydrukować na białej kartce
papieru w formacie A4. Następnie umieścić Fotologo przy modelu ( w jego tle) w  trakcie robienia
zdjęć, tak by było widoczne lecz nie zasłaniało modelu. Model oceniany będzie na podstawie tylko
siedmiu nadesłanych przez Uczestnika zdjęć, dlatego muszą być wykonane ściśle wg poniższych
zasad i spełniać określone wymagania. 

Model należy tak sfotografować aby: 
 -  na  pierwszym  zdjęciu  był  widoczny  cały  bok  prawy -  zdjęcie  należy  wykonać  ustawiając
obiektyw aparatu prostopadle do modelu według poniższego obrazka.

- na drugim cały bok lewy, również prostopadle.

-  trzecie  zdjęcie  ma  przedstawiać  widok całego  modelu  od  przodu,  w osi  symetrii  -  obiektyw
aparatu ustawiamy równolegle i dokładnie naprzeciwko modelu.



-  czwarte  zdjęcie  ma przedstawiać taki sam widok całego modelu ale  od tyłu,  również robimy
zdjęcie w osi.

- piąte zdjęcie należy wykonać tak, by cały model był widoczny z góry, również z zachowaniem osi
symetrii. 



Zdjęcia szóste i siódme można wykadrować dowolnie, należy jednak pamiętać, by przedstawiały
jak największą ilość szczegółów. 

Maksymalna wielkość jednego zdjęcia nie może przekroczyć 3 MB, ale minimalna wielkość
zdjęcia powinna być na tyle duża, by nie utrudniało to sędziom dokonania oceny modelu. Zdjęcia
muszą być ostre, dobrze doświetlone i wykonane na jednolitym jasnym tle. 
Nie dopuszcza się zdjęć tzw. kolaży (kompilacji kilku zdjęć na jednym obszarze).
 

Nie  dopuszcza  się  zdjęć  (po  za  dwoma  ostatnimi,  gdzie  mają  być  uwidocznione  szczegóły)
wykonanych  bez  zachowania  symetrii  (z  kadrowaniem  modelu  po  skosie),  rozmytych,
niedoświetlonych  i  takich,  co  do  których  z  innych  nie  wymienionych  tu  przyczyn,  nie  będzie
możliwe  prawidłowe  dokonanie  oceny.  Zdjęcia  nie  spełniające  powyższych  wymagań  będą
stanowiły podstawę do odstąpienia od oceny modelu przez sędziów.

 



Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy:
podać swoje imię i  nazwisko (co jest   jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia,  że osoba jest
autorem modelu zgłaszanego do konkursu i nie został on poprzednio nagrodzony lub wyróżniony
na  konkursach  on-line  organizatora,  ponadto  zgadza  się  na  opublikowanie  zdjęć  modelu  oraz
imienia i nazwiska). Poniżej, w kolejnej rubryce należy podać kraj pochodzenia uczestnika. 

Następnie  należy  wybrać  grupę  wiekową  poprzez  zaznaczenie  odpowiedniej  kratki,  (ilość
ukończonych pełnych lat życia uczestnika licząc na dzień 01.01.2022r.). Podać kontaktowy adres e-
mail, na który Organizator po zakończeniu konkursu prześle dyplom uczestnictwa lub zwróci się o
podanie  adresu do wysyłki nagrody rzeczowej. 



Podać  pełną  nazwę  modelu  i  na  koniec  dokonać  wyboru  klasy  konkursowej  w  jakiej  model
zgłaszamy (należy rozwinąć kursorem listę i kliknąć odpowiednią klasę). 

Następnie należy dołączyć wcześniej wykonane zdjęcia modelu (pola opisane i oznaczone ikonką
aparatu) i całość wysłać, klikając niebieski pasek na dole formularza. 

 



Ocena: 
Oceny  modeli  na  podstawie  nadesłanych  zdjęć  dokona  kolegium  sędziowskie.  Każdy

zgłoszony model  zostanie poddany ocenie w 6 odrębnych obszarach, za które przyznawane będą
osobne punkty. Maksymalnie modelarz może uzyskać 60 punktów. Suma punktów stanowić będzie
o klasyfikacji końcowej. Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku obecności, co najmniej
trzech modeli różnych zawodników. Nagradzane będą trzy kolejne modele o najwyższej punktacji
w każdej z kategorii. Dotyczy to każdej z grup wiekowych. W przypadku ilości zgłoszonych modeli
mniejszej  niż  trzy  (różnych  Uczestników)  w  danej  kategorii  –  organizator  może  odstąpić  od
przyznania dyplomów uznania  i  przyznać wyróżnienia.  Dopuszcza się  przyznanie wyróżnienia
także w przypadkach, gdzie  trzy  kolejne modele o najwyższej punktacji zostały uhonorowane
dyplomami uznania, a mimo to inny model zasługuje na wyróżnienie. 

W ocenie  modelu  sędziowie  będą  brali  pod  uwagę  m.in.  staranność  wykonania,  jakość
formowania elementów, ogólny wygląd powierzchni, nakład pracy czy też jakość retuszu. Ale także
walory mniej  mierzalne  okiem,  a  bardziej  sercem,  czyli:  inwencję  własną  modelarza,  pierwsze
wrażenie,  będą bacznie szukać tego czegoś, co sprawia że model jest wyjątkowy. Jednym słowem
będziemy poszukiwać  w modelach wirtuozerii. 
Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. 

Nagrody i wyróżnienia:
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
Trzy najwyżej ocenione modele w danej klasie - otrzymają dyplomy uznania za pierwsze, drugie i
trzecie miejsce oraz stosowne trofea. Organizator przewiduje także nagrody rzeczowe dla najwyżej
ocenionych modeli oraz dyplomy za wyróżnienia. Nagrody oraz trofea zostaną przesłane pocztą w
terminie do 3 tygodni od zakończenia konkursu. Jednakże przyjmuje się możliwość dostarczenia
nagród w terminie późniejszym. 
Nagrody pozaregulaminowe, dalej zwane specjalnymi – będą przyznawane przez fundatorów we
własnym zakresie. Informacje o nagrodach specjalnych podawane będą na bieżąco. 

Klasy modeli:
Klasy modeli kartonowych dla wszystkich grup wiekowych:
S1 do 1930 – samoloty jednosilnikowe do 1930 roku
S1 po 1930 – samoloty jednosilnikowe po 1930 roku
S2 – samoloty wielosilnikowe
S3 – samoloty odrzutowe
S4 – samoloty cywilne
SZ – szybowce
H – śmigłowce
O1 – okręty do 60 cm długości
O2 – okręty  powyżej 60 cm długości
OLW – okręty do linii wodnej
SC - statki cywilne
OP - okręty podwodne
Ż – żaglowce
PK – pojazdy kołowe
PG – pojazdy gąsienicowe
PS – pojazdy szynowe
MR – maszyny i pojazdy rolnicze
R – rakiety



B – budowle
F – figurki
U – uzbrojenie indywidualne
A - artyleria bez napędu
SF – fantastyka
D – dioramy
INNE - wszystko co z kartonu, a nie jest ujęte w klasach
V - starocie czyli VINTAGE
PC - pojazdy cywilne
PM - motocykle
R - rakiety


