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Informacje ogólne
Co to jest festiwal modelarski
Festiwal modelarski to impreza organizowana zazwyczaj przez modelarzy lub miłośników modelarstwa. Impreza
taka ma charakter otwarty, to znaczy każdy może wystawić swój model (po wcześniejszej rejestracji) albo po
prostu przyjść i pooglądać wystawione prace.
Dla modelarzy jest to okazja aby poznać się osobiście, podyskutować o swojej pasji i wymienić poglądy. Oczywiście
festiwal to konkursy więc jest tez rywalizacja i pewne emocje.
Dla zwiedzających jest to okazja aby ciekawie spędzić czas oglądając modele lotnicze, pancerne, dioramy, figurki
itd. Jest to pasjonująca lekcja historii i techniki na żywo, okazja do pooglądania grup rekonstrukcyjnych, poznania
dorobku klubów modelarskich, porozmawiania z modelarzami a w końcu do zakupienie swojego pierwszego
modelu
 Sklejasz modele – zarejestruj i wystaw swój model. Nikt Cię nie wyśmieje ani nie pogryzie! Pochwal się
nad czym spędzałeś w pocie czoła godziny w modelarni / pracowni. Każdy kiedyś wystawiał swój pierwszy
model!
 Nie sklejasz modeli – przyjdź a przekonasz się, że nie będzie tu plastikowych zabawek a raczej
miniaturowe dzieła sztuki. Serdecznie zapraszamy!

Termin i miejsce
 14 – 15 maja 2022 r.
 Hala Sportowa „Na Skarpie”
ul. Frycza Modrzewskiego 5a
41-907 Bytom
GPS: 50° 19' 59.452 18° 53' 52.094

Organizator
 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu
 UKS „Karb”

Patronat
 Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Bytomia – Mariusz Wołosz
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Organizacja hali
Na parterze znajdują się szatnia, biuro zawodów, wystawa modeli (część festiwalowa), stoiska klubowe, giełda
modelarska i warsztaty. Na piętrze stoiska klubowe.

Rysunek 1. Parter

Rysunek 2. Piętro
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Partnerzy
Społeczność internetowa „Polskie Modelarstwo Redukcyjne”
https://www.facebook.com/pg/PMRedukcyjne

Serwis „Scale Modeling” – System Obsługi Wydarzeń Modelarskich
https://scale-modeling.com

Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych zawodników i uczestników MFM Bytom 2022
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L
119/37 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
Przyjmuję do wiadomości że:
a) Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 z siedzibą
w Bytomiu ul. Ks. J. Popiełuszki 9, tel. 32/2812- 173, mail:sekretariat@mdk2.bytom.pl
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bytomiu możliwy jest pod adresem e-mail:
iod_edu@um.bytom.pl
c) Dane osobowe Pana/i/ zawodnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, a ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z
późn.zm.)oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
d) Pan/i /zawodnik / posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
e) Rodzicom/ prawnym opiekunom/pełnoletnim zawodnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
f)

Podanie danych osobowych niezbędne jest do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Modelarskim
Bytom 2022

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku zawodnika oraz
uczestnika Międzynarodowego Festiwalu Modelarskiego Bytom 2022 utrwalonego jakąkolwiek techniką
na wszelkich nośnikach ( w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora konkursu
na potrzeby jego realizacji.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna , nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
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3. Dla potrzeb konkursu wizerunek zawodnika , uczestnika może być użyty do różnego rodzaju formy
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób,
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą
być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby
konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie
(w tym na stronach Organizatora oraz portalach społecznościowych m. in. Facebook, Twister, You Tube,
itp.) oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Udział w Międzynarodowym Festiwalu Modelarskim Bytom 2022 oznacza akceptację regulaminu oraz
wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w zakresie objętym powyższymi zapisami.

Regulamin porządkowy
W trakcie trwania festiwalu obowiązywać będzie: „ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia
6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii”, lub znowelizowane rozporządzenie aktualne na czas trwania festiwalu.
Osoby nie stosujące się do określonych zasad będą usuwane z obiektu.
1. Wstęp dla zwiedzających na teren imprezy jest bezpłatny.
2. Udział w festiwalu dla zawodników startujących określa punkt „Regulamin zawodnika”
3. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
a) korytarz hali – giełda modelarska, szatnie oraz zaplecze organizatorów
b) płyta hali – wystawa modeli, stoiska klubowe i giełda
c) antresola – stoiska klubowe
d) widownia – miejsca siedzące na płycie hali
4. Każda osoba biorąca udział w imprezie- XVII Międzynarodowym Festiwalu Modelarskim Bytom 2022
zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminów obowiązujących na terenie Hali sportowej „Na
skarpie” ul. Frycza Modrzewskiego 5a Bytom-Szombierki41-907 i podporządkowania się ich zapisom.
5. Wejście na teren trwania imprezy oraz udział zawodników w zawodach oznacza akceptację zapisów zawartych
w niniejszym regulaminie oraz zobowiązuje do przestrzegania wszystkich regulaminów , przepisów BHP,
przeciwpożarowych i innych zarządzeń wydanych przez OSiR w Bytomiu ul. Parkowa 1 41-902 w celu
zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie i na imprezie.
6. Na terenie obiektu znajduje się monitoring wizyjny wraz z zapisem, a nagrania kamer mogą być podstawą do
pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów oraz
instrukcji obowiązujących na Hali oraz podczas trwania imprezy. Kierownictwo obiektu gwarantuje ,że
monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
7. Przed wejściem na teren wystawy znajdujący się na płycie boiska każdy z uczestników zobowiązany jest do
pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni, celem zminimalizowania wyniknięcia sytuacji uszkodzenia
modelu podczas zwiedzania wystawy.
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8. Za rzeczy wartościowe, pieniądze pozostawione w szatni oraz na terenie wystawy organizatorzy festiwalu nie
ponoszą odpowiedzialności.
9. Właściciele stoisk giełdy modelarskiej zobowiązani są do samodzielnego zabezpieczenia zawartości stoiska
podczas trwania imprezy oraz jego obsługę.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie zawartości stoisk giełdy modelarskiej, ekspozycji
stoisk klubowych i wystawianych tam modeli
11. Organizatorzy zlecają profesjonalnej firmie ochroniarskiej ochronę zgłoszonych do festiwalu modeli dołożą
starań by zapewnić im należyte bezpieczeństwo.
12. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich a osoby te ponoszą pełną
odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
13. Na teren imprezy zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi, chorym na choroby, które
mogą być niebezpieczne dla innych uczestników oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie
przyjętych norm.
14. Organizator imprezy nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników i zwiedzających , które
mogą wynikać z ich złego stanu zdrowia.
15. Organizator imprezy może czasowo ograniczyć wstęp na halę podczas trwania imprezy ze względu na
zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania modeli oraz przekroczenia maksymalnej ilości osób
korzystających w imprezie.
16. Wszystkie osoby biorące udział w imprezie obowiązane są do podporządkowania się nakazom organizatorów.
17. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu uczestników imprezy oraz
nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić organizatorów.
18. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje
niebezpieczne,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa
lub porządku imprezy,
d) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.
e) które nie stosują się do obowiązujących regulaminów oraz instrukcji zapewnienia bezpieczeństwa.
19. W czasie imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie,
zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
20. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy,
poprzez m.in.:
a) licencjonowanych agentów ochrony oraz powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa kierującego
tymi służbami
b) służby porządkowe
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c) służby informacyjne
d) służby zabezpieczenia modeli redukcyjnych oraz powołanie kierownika kierującego tymi służbami.
e) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego
21. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Hali zobowiązane są stosować się
do poleceń służb porządkowych i służb zabezpieczenia modeli.
22. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są
zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
23. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie imprezy, itp.
24. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
25. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów i
artykułów spożywczych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
26. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy.
27. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z regulaminem imprezy , a w przypadku niewykonania tych poleceń -wezwania ich do opuszczenia
imprezy.
28. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
29. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.

Regulamin zawodnika
Zasady ogólne
Festiwal ma charakter otwarty. Zapraszamy do udziału modelarzy indywidualnych oraz zrzeszonych w
organizacjach i klubach modelarskich w kraju i za granica. Do oceny przyjmowane będą wyłącznie modele
redukcyjne wykonane z tworzywa sztucznego (polistyren, żywice poliuretanowe itd.) oraz z metalu (zestawy
fototrawione, odlewy itd. – do samodzielnego montażu). ). W konkursie nie biorą udziału organizatorzy, oraz
wychowankowie pracowni modelarskiej MDK nr 2 w Bytomiu.

Nadużycia
W związku ze zdarzającymi się przypadkami oszustw i nadużyć zwracamy uwagę, iż:
Do oceny nie mogą być wystawiane modele, które w latach ubiegłych zdobyły wyróżnienia
Zgłaszane modele muszą być wykonane samodzielnie przez danego modelarza
Za złamanie powyższych punktów grozi dożywotnia dyskwalifikacja na festiwalu w Bytomiu!
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Ograniczenie liczby modeli
W festiwalu może uczestniczyć modelarz z maksymalnie 2 (słownie: dwoma) samodzielnie wykonanymi
modelami w danej klasie startowej.
W klasyfikacji końcowej uwzględniony zostanie jedynie najlepszy model zawodnika w danej klasie. We wszystkich
klasach startowych nastąpi podział na kategorie wiekowe: młodzik (do 13 lat) junior (od 13 do 18 lat) oraz senior
(od 18 lat). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość sprawdzania legitymacji szkolnych.

Odbiór nagród
Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu.

Rejestracja modeli i opłaty
Rejestracja przez internet
Modele można zgłaszać tylko przez Internet, korzystając z Systemu Obsługi Wydarzeń Modelarskich SOWM,
na stronie:
https://scale-modeling.com/
O szczegółach i rozpoczęciu rejestracji Organizatorzy poinformują na stronie festiwalowej oraz profilu
na Facebooku.

Rejestracja na miejscu
Nie ma możliwości rejestracji modeli na miejscu

Zmiana kategorii na miejscu
Wyboru kategorii dokonuje modelarz w momencie rejestracji. Do momentu zamknięcia rejestracji elektronicznej (i
tylko do tego momentu), zawodnik może anulować rejestrację modelu a następnie zarejestrować go ponownie w
innej kategorii. W przypadku zarejestrowanie modelu w niewłaściwej kategorii, nie będzie on oceniany. Nie ma
możliwości zmiany kategorii w trakcie trwania festiwalu. Rejestracja kończy się zazwyczaj na 1-2 dni przed
konkursem, więc jest czas na dokonanie ewentualnych zmian.
Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości zmiany rejestracji modelu na miejscu

Opłaty
Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej

Wystawianie modeli na hali
Zarejestrowany model przynosimy w sobotę do godziny 12:00 i zostawiamy do niedzieli do zakończeni imprezy.
Wcześniejszy odbiór modeli w wyjątkowych przypadkach należy indywidualnie uzgodnić z Organizatorami.
Pamiętaj! Aby Wziąć udział w festiwalu musisz zarejestrować model i fizycznie go wystawić na hali
w trakcie trwania zawodów!
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Konkurs „Czarne Diamenty”
▪

CD1

Czarne diamenty, samoloty bojowe 1:32

▪

CD2

Czarne diamenty, samoloty bojowe 1:48

▪

CD3

Czarne diamenty, samoloty bojowe 1:72

▪

CD4

Czarne diamenty, pojazdy bojowe 1:35

▪

CD5

Czarne diamenty, pojazdy bojowe 1:72

W tej kategorii wystawiane są modele zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie
z udokumentowaniem malowania danego egzemplarza samolotu/pojazdu. Dodatkowym kryterium oceny będzie
dołączenie zdjęć z budowy modelu.
Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania adekwatna do poziomu trudności
modelu i jego malowania, oraz wkład pracy własnej.
Przy rejestracji internetowej prosimy o dołączenie zdjęcia i krótkiego opisu modelu.

Klasy startowe – modele plastikowe
Informacje o klasach HOBBY i MASTER
Klasa HOBBY – w przypadku seniorów – skierowana jest do nowicjuszy startujących w konkursach. Modele mogą
być dowolnie waloryzowane. Zawodnik nagrodzony w danej klasie w której startował i dostał wyróżnienie w roku
następnym ma obowiązek startować już w klasie MASTER. Klasa nagradzana jest wyróżnieniem w postaci medalu
i dyplomu.
Klasa MASTER skierowana jest do zaawansowanych modelarzy. Modele mogą być dowolnie waloryzowane. Klasa
nagradzana odpowiednio I ,II , III miejscem oraz dyplomem.

Klasy startowe dla seniorów
Symbol
S32-H-S
S32-M-S
S48t-H-S
S48t-M-S
S48o-H-S
S48o-M-S
S72t-H-S
S72t-H-M
S72o-H-S
S72o-H-M
S72w1-H-S
S48w1-H-S
S144-H-S
SC-H-S
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Nazwa
Samoloty 1:32 i większe
Samoloty 1:32 i większe MASTER
Samoloty o napędzie tłokowym po 1921 r. 1:48-1:50
Samoloty o napędzie tłokowym po 1921 r. 1:48-1:50 MASTER
Samoloty o napędzie odrzutowym 1:48-1:50
Samoloty o napędzie odrzutowym 1:48-1:50 MASTER
Samoloty o napędzie tłokowym po 1921r. 1:72
Samoloty o napędzie tłokowym 1:72 po 1921r. MASTER
Samoloty o napędzie odrzutowym 1:72
Samoloty o napędzie odrzutowym 1:72 MASTER
Samoloty do 1921 r. 1:72
Samoloty do 1921 r. 1:48 i większe
Samoloty wojskowe 1:144
Samoloty cywilne (bez podziału na skale)
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SzC-H-S
SM72-H-S
SM48-H-S
A72-H-S
A35-H-S
PG72-H-S
PG72-M-S
PG48-H-S
PG48-M-S
PG35-H-S
PG35-M-S
PK72-H-S
PK72-M-S
PK48-H-S
PK48-M-S
PK35-H-S
PK35-M-S
PG16-H-S
M-H-S
PCO-H-S
PCC-H-S
PCR-H-S
DS-H-S
DL72-H-S
DL48-H-S
DL35-H-S
FP75h-H-S
FP75w-H-S
FK75-H-S
FP90h-H-S
FP90w-H-S
FK90-H-S
FB-H-S
FW-H-S
SF-H-S
FSF-H-S
O350-H-S
O700-H-S
K-H-S
U-H-S
I-H-S
MWB-H-S
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Szybowce cywilne (bez podziału na skale)
Śmigłowce 1:72
Śmigłowce 1:48 i większe
Artyleria 1:76-1:48 z wyjątkiem artylerii samobieżnej
Artyleria 1:35-1:16 z wyjątkiem artylerii samobieżnej
Pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:87-1:72
Pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:87-1:72 MASTER
Pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:43 – 1:48
Pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:43 – 1:48 MASTER
Pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:35-1:24
Pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:35-1:24 MASTER
Pojazdy wojskowe kołowe 1:87-1:72
Pojazdy wojskowe kołowe 1:87-1:72 MASTER
Pojazdy wojskowe kołowe 1:43 – 1:48
Pojazdy wojskowe kołowe 1:43 – 1:48 MASTER
Pojazdy wojskowe kołowe 1:35-1:24
Pojazdy wojskowe kołowe 1:35-1:24 MASTER
Pojazdy wojskowe gąsienicowe i kołowe 1:16
Motocykle
Pojazdy cywilne osobowe
Pojazdy cywilne ciężarowe lub techniczne
Pojazdy cywilne wyścigowe i WRC
Dioramy lotnicze
Dioramy lądowe 1:72 i mniejsze
Dioramy lądowe 1:48
Dioramy lądowe 1:35 i większe
Figurka piesza do 1914 75mm i mniejsza
Figurka piesza po 1914 75mm i mniejsza
Figurka konna 75mm i mniejsza
Figurka piesza do 1914 80mm i większa
Figurka piesza po 1914 80mm i większa
Figurka konna 80mm i większa
Popiersia
Winiety (dominującym elementem są figury)
Modele sci-fi
Figurki sci-fi
Modele statków i okrętów skala od 1:1-1:400
Modele statków i okrętów skala 1:401 i mniejsze
Modele kolejowe i pojazdy szynowe
Uśmiechnij się (wszystko co śmieszne i niezwykle)
Wszystko inne co chcecie pokazać
Modele w trakcie budowy

XVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MODELARSKI
BYTOM 2022

WP35-H-S
WP35-M-S
WP48-H-S
WP48-M-S
WP72-H-S
WP72-M-S
ZT35-H-S
ZT72-M-S

Winiety pancerne 1:35
Winiety pancerne 1:35 MASTER
Winiety pancerne 1:48
Winiety pancerne 1:48 MASTER
Winiety pancerne 1:72
Winiety pancerne 1: 72 MASTER
Zestaw transportowy 1:35
Zestaw transportowy 1:72

X-DU
X-H48U
X-H72U
X-MC

Dioramy z motywami ukraińskimi wszystkie skale
Śmigłowce 1/48 w malowaniu Ukraińskim
Śmigłowce 1/72 w malowaniu Ukraińskim
Pojazdy w barwach 2 Korpusu Polskiego biorące udział w
bitwie o Monte Casino , wszystkie skale
Pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/35 w malowaniu
Ukraińskim
Pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/72 w malowaniu
Ukraińskim
Paper Panzer 1946
Samoloty 1/48 w malowaniu Ukraińskim
Samoloty 1/72 w malowaniu Ukraińskim

X-PG35U
X-PG72U
X-PP46
X-S48U
X-S72U

Klasy startowe dla juniorów
Symbol
S32-H-J
S48t-H-J
S48o-H-J
S72-H-J
S72w1-H-J
S48w1-H-J
S144-H-J
SC-H-J
SzC-H-J
SM72-H-J
SM48-H-J
A72-H-J
A35-H-J
PG72-H-J
PG48-H-J
PG48-M-J
PG35-H-J
PK72-H-J
PK48-H-J
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Nazwa
Samoloty 1:32 i większe
Samoloty o napędzie tłokowym 1:48-1:50
Samoloty o napędzie odrzutowym 1:48-1:50
Samoloty 1:72
Samoloty do 1921 r. 1:72
Samoloty do 1921 r. 1:48 i większe
Samoloty wojskowe 1:144
Samoloty cywilne (bez podziału na skale)
Szybowce cywilne (bez podziału na skale)
Śmigłowce 1:72
Śmigłowce 1:48 i większe
Artyleria 1:76-1:48 z wyjątkiem artylerii samobieżnej
Artyleria 1:35-1:16 z wyjątkiem artylerii samobieżnej
Pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:87-1:72
Pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:48
Pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:48
Pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:35-1:24
Pojazdy wojskowe kołowe 1:87-1:72
Pojazdy wojskowe kołowe 1:48
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PK35-H-J
PG16-H-J
M-H-J
PCO-H-J
PCC-H-J
PCR-H-J
DS-H-J
DL72-H-J
DL48-H-J
DL35-H-J
FP75h-H-J
FP75w-H-J
FK75-H-J
FP90h-H-J
FP90w-H-J
FK90-H-J
FB-H-J
FW-H-J
SF-H-J
FSF-H-J
O350-H-J
O700-H-J
K-H-J
U-H-J
I-H-J

Pojazdy wojskowe kołowe 1:35-1:24
Pojazdy wojskowe gąsienicowe i kołowe 1:16
Motocykle
Pojazdy cywilne osobowe
Pojazdy cywilne ciężarowe lub techniczne
Pojazdy cywilne wyścigowe
Dioramy lotnicze
Dioramy lądowe 1:72 i mniejsze
Dioramy lądowe 1:48
Dioramy lądowe 1:35 i większe
Figurka piesza do 1914 75mm i mniejsza
Figurka piesza po 1914 75mm i mniejsza
Figurka konna 75mm i mniejsza
Figurka piesza do 1914 80mm i większa
Figurka piesza po 1914 80mm i większa
Figurka konna 80mm i większa
Popiersia
Winiety (dominującym elementem są figury)
Modele sci-fi
Figurki sci-fi
Modele statków i okrętów skala od 1:1-1:400
Modele statków i okrętów skala 1:401 i mniejsze
Modele kolejowe i pojazdy szynowe
Uśmiechnij się (wszystko co śmieszne i niezwykle)
Wszystko inne co chcecie pokazać

Klasy startowe dla młodzików
Symbol
S72-MM
S48-MM
P72-MM
P35-MM
D-MM
I-MM

Nazwa
Samoloty skala 1:72
Samoloty skala 1:48
Pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe skala 1:72
Pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe skala 1:35
Dioramy bez podziału na skalę i tematykę
Wszystko inne co chcecie pokazać

Memoriały
W ramach festiwalu rozgrywane są dwa memoriały mające upamiętnić w szczególny sposób osoby związane z
Bytomiem.
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Memoriał Edwarda Boni –Grand Prix festiwalu
Edward Boni urodził się w 1931 we Lwowie, gdzie przeżył II w. św. i po jej zakończeniu, w ramach tzw. repatriacji,
jako 12-letni chłopiec przyjechał z rodzicami do Bytomia. Na stałe związał się z tym miastem i Śląskiem, spędził
w nim całe życie. Jako dyrektor wielkiego przedsiębiorstwa, na Śląsku i Zagłębiu był osobą publiczną. Jego wielką
pasją było modelarstwo redukcyjne, które aktywnie przez całe życie promował.
Memoriał organizowany od 2005 roku w uznaniu zasług Edwarda Boni dla polskiego modelarstwa redukcyjnego.
Więcej o Edwardzie Boni na stronie http://bytom-model-festiwal.pl/pl-PL/EdwardBoni

Memoriał płk. Jana Białego
Pułkownik Jan Biały to uczestnik trzech wojen - I Wojny Światowej, wojny polsko-bolszewickiej i II Wojny
Światowej, Pilot, Cichociemny, Powstaniec Warszawski. Płk. Jan Biały to postać niezwykła - bohater i patriota,
urodzony w Krakowie, po wojnie aż do śmierci mieszkaniec Bytomia.
Od 2013 organizowany jest memoriał Jego imienia –„za najciekawszy model samolotu związany z osobą płk.
Białego”.
Więcej informacji – życiorys, pamiętniki, galeria zdjęć, informacje o odsłonięciu tablicy pamiątkowej, otwarciu
ulicy i opowiadanie „Nierówna walka” są dostępne na naszej stronie http://bytom-model-festiwal.pl/plPL/JanBialy

Nagrody specjalne - sponsorowane
Istnieje możliwość ufundowania nagród specjalnych na naszym festiwalu przez organizacje, firmy lub osoby
prywatne. Wszystkim zainteresowanym z góry serdecznie dziękujemy. Ponieważ co roku jest bardzo wiele nagród
specjalnych, musimy trzymać się określonych formalności – liczymy na Państwa zrozumienie.

Zgłaszanie
Nagrody będzie można zgłaszać wyłącznie elektronicznie na stronie https://scale-modeling.com/. W sekcji
Wydarzenia -> Szczegółowe informacje znajduje się formularz do zgłoszenia nagrody. Przed zgłoszeniem nagrody
należy założyć konto w serwisie oraz uzupełnić informacje profilowe – przede wszystkim numer telefonu
kontaktowego.
Po zgłoszeniu nagrody musi ona zostać zaakceptowana przez organizatorów. Odpowiednia informacja wysyłana
jest mailem. Czas na akceptacje to zazwyczaj kilka, kilkanaście godzin.
Możliwość elektronicznego zgłaszania nagród będzie uruchomiona nie później niż dwa tygodnie prze data
festiwalu – łącznie z rejestracją elektroniczną modeli.
Nie ma możliwości zgłaszania nagrody w dniu festiwalu!

Ocenianie
Osoba zgłaszająca nagrodę specjalną, zobowiązana jest sama wytypować model (modele) do nagrody. Istnieje
możliwość pomocy organizatorów i sędziów przy wyborze zwycięzcy, jednak należy to wcześniej zgłosić.
Wybór modelu polega na wskazaniu numeru startowego i wysłania go przez stronę w serwisie https://scalemodeling.com/, np. z przeglądarki na telefonie komórkowym. W przypadku braku technicznej możliwości
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zapisania nagrody w sposób elektroniczny, należy przekazać w Biurze Zawodów wydruk maila z wpisanym
czytelnie numerem startowym. Nagrody zgłaszamy do godziny 18:00 pierwszego dnia zawodów.
Brak zgłoszenia numeru startowego w regulaminowym terminie powoduje, że nagroda nie będzie
wręczana na oficjalnym zakończeniu i nie zostaje ujęta w wynikach festiwalu.

Wręczanie nagrody
Prosimy o przekazanie ufundowanych nagród do Biura Zawodów. Nagrody powinny być dokładnie opisane i
zapakowane w pojedynczą torbę. Nagrody zostają wręczone przez Organizatorów podczas uroczystego
zakończenia festiwalu.
Ze względów organizacyjnych nagrody specjalne wręczają Organizatorzy wyczytując nazwę / nazwisko
sponsora. Odstępstwa od tej zasady należy indywidualnie uzgodnić z Organizatorami na kilka dni przed
festiwalem.

Zasady oceny modeli
Modele będą oceniane przez komisję sędziowską. W czasie oceny komisja będzie jednak zwracać szczególnie
uwagę na:





staranność wykonania oraz poprawność geometryczną
stopień skomplikowania modelu
malowanie i oznakowanie
wkład pracy własnej

UWAGA!
Jeżeli waloryzowana część modelu jest ukryta w środku modelu modelarz chcący zwrócić uwagę na
waloryzacje powinien dołączyć dokumentacje fotograficzną z etapu budowy waloryzacji.
Komisje sędziowskie będą się składać z min. 3 osób. Imiona i nazwiska sędziów wraz z kategoriami będą podane
do publicznej wiadomości.
Sędziowie nie startują w konkursie; ich prace będą prezentowane na stole sędziowskim.
W każdej z kategorii startowych przyznawane są maksymalnie 3 wyróżnienia. Jedna osoba może otrzymać tylko
jedno wyróżnienie w danej klasie.

Program imprezy
Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.)
Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku. Odbiór modeli nastąpi przed
uroczystością zakończenia i rozdania nagród.

Sobota 14 maja 2022
8:00-12:30

Przyjmowanie modeli

13:00-17:00

Zwiedzanie wystawy

15:00
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08:30-17:00

Giełda modelarska

Niedziela 15 maja 2022
9:00-12:00
12:00

Zwiedzanie wystawy. Po tej godzinie zawodnicy zbierają swoje modele i sala jest
szykowana do ceremonii wręczenia nagród
Odbiór modeli

13:00-14:30

Rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów

09:00-13:00

Giełda modelarska

Giełda modelarska
Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 8:30 do 17:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00.
Rezerwacji stoiska należy dokonać nie później niż do dnia 20 kwietnia 2022r. Ilość stoisk jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt z organizatorami







Oficjalna strona festiwalu: http://www.bytom-model-festiwal.pl
Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne): http://www.facebook.com/bytommodelfestiwal
Sprawy organizacyjne organizatorzy@bytom-model-festiwal.pl
Sprawy regulaminowe i sędziowanie sedziowie@bytom-model-festiwal.pl
Rejestracja modeli – System Obsługi Wydarzeń Modelarskich: https://scale-modeling.com
Pomoc techniczna związaną bezpośrednio z rejestracją wyłącznie drogą elektroniczną:
o https://scalemodeling.freshdesk.com
o support@scalemodeling.freshdesk.com

Uwaga! Organizatorzy starają się w miarę możliwości odpowiadać na wszystkie zapytania. Proszę pamiętać, że jest
to wykonywane w ramach wolontariatu i z racji innych obowiązków – rodzinnych i zawodowych – odpowiedź nie
zawsze będzie udzielona od razu.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość braku odpowiedzi na zagadnienia które zostały opisane w
niniejszym regulaminie.
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