
R E G U L A M I N

Ogólnopolskiej  Wystawy  Modeli  
i  Spotkania Modelarzy

„XIII WARSZTATY”  -  BIELSKO - BIAŁA '2015

13  –  14  czerwiec  2015

XIII   2015

ORGANIZATORZY

∗ Klub Modelarski  "MODELIK" 

∗ Firma hobbystyczna TOLOLOKO

∗ Urząd Miejski w Bielsku-Białej

∗ Zarząd Rejonowy LOK w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 92  (tel. 033-811-59-00)

∗ Sklep modelarski Strefa Marzeń



2. CEL  I  ZADANIA  SPOTKANIA

∗ Popularyzacja bardzo kształcącej, formy spędzania czasu modelarstwa, uprawianej 

w klubach i indywidualnie przez modelarzy w każdym wieku,

∗ Wymiana osiągnięć i doświadczeń pomiędzy modelarzami w bezpośrednim spotkaniu ,

∗ Pokazania modelarstwa od kuchni

∗ Zapoznanie się z dorobkiem wydawniczym producentów modeli i akcesoriów 

na organizowanym "Stoisku Sponsorów" i Giełdzie Modelarskiej.

∗ Promocja miasta Bielsko-Biała, jako ośrodka turystyki i kultury Podbeskidzia 

3. TERMIN I MIEJSCE

Impreza przeprowadzona zostanie w dniach: 13 – 14.06.2015 r.  w Bielsku - Białej , 
na terenie Bielskiego Centrum  Kultury –  „Dom Muzyki”  ul. Słowackiego 27

W programie przewiduje się:
13 czerwca -sobota       w godz      8 00 - 11 00

11 00- 17 00

Organizowanie  stoisk, Warsztaty modelarskie - 
prezentacja   modeli  i  technik  ich  budowy, 
zwiedzanie  stoisk, giełda,  modelarstwo  dla 
najmłodszych,

14 czerwca- niedziela  w godz.    9 00 - 15 00 Warsztaty  modelarskie - prezentacja  modeli 
i technik  ich budowy, zwiedzanie stoisk, giełda 
modelarska, wystawa sprzętu wojskowego, 
modelarstwo dla najmłodszych,

godz.  15 00 Zakończenie  spotkania, rozdanie upominków 
i demontaż stoisk.

4. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

a) Na  XIII Warsztaty zapraszamy modelarzy indywidualnych, kluby i modelarnie, liczba i 
wiek  uczestników jest nieograniczona;

b) Na wystawę przyjmowane będą modele z dowolnych materiałów wykonane z oryginalnych 
wycinanek, zestawów lub własne opracowania wykonane w skali, wersji i kamuflażu uznane 
przez Wykonawcę za najciekawsze;

c) Stoisko na XIII Warsztatach mogą rezerwować modelarze indywidualni, kluby lub grupy 
modelarzy,
ilość stoisk ograniczona - termin rezerwacji do 09.06.2015;
W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo doboru Uczestników.

d) każdy z Uczestników  może zgłosić i zaprezentować na wystawie na Stoisku swoje
najlepsze i najciekawsze – jego zdaniem,  modele, w których zademonstruje swój  kunszt
 i umiejętności modelarskie;

e) zaleca się , aby na Stoisku modelarze w trakcie XIII Warsztatów-  wykonywali  elementy 
swoich  modeli,  na  oczach  zwiedzających  ,  demonstrując  techniki  budowy,  narzędzia  i 
akcesoria;

f) na swoim stoisku modelarze mogą prowadzić giełdę modeli ( wymiana- sprzedaż );
g) wymaga się aby prezentowane  na XIII Warsztatach- modele  były estetycznie opisane

– nazwa modelu, typ, skala, wydawnictwo , wykonawca  itp



h) przewiduje się miejsca na makiety (plansze) dla wargamingu.

i) w czasie trwania XII Warsztatów- modele są pod opieką modelarzy, Organizator  nie 

zapewnia  ubezpieczenia modeli, uczestników Spotkania i zwiedzających;

j) „XIII Warsztaty” nie są  Konkursem --ale -- będą i nagrody

Zachęcamy gorąco modelarzy budujących modele kolejowe a szczególnie modele 
kolejowe z kartonu do zaprezentowania swojego dorobku. Wezmą one udział w zawodach 
o  nagrody  –  firmy  modelarskiej   „TOLOLOKO” zajmującej  się  głównie  tematyką 
kolejnictwa, która przedstawi tam swoją Ofertę.

k) Przewiduje się wystawę makiet kolejowych z jeżdżącymi realistycznymi modelami 
kolejowymi. 

5. ZASADY  OCENY i NAGRODY
Uczestnicy XIII Warsztatów wybiorą najciekawszy model i najciekawsze Stoisko
 XIII Warsztatów,
Każde stoisko otrzyma  pamiątkową plakietkę, dyplom  i upominki; 
Stoiska i modele będą ubiegały się o  Puchar Prezydenta Miasta  Bielska-Białej     
     Dodatkowo kolejowe modele kartonowe będą ubiegały się o  Nagrodę  Prezesa 
„TOLOLOKO”
Przewiduje się nagrodę za najlepszy model samolotu Messerschmitt Bf-109,
Dodatkowo nagrody z najlepszy mikromodel,
Nagroda Dla najciekawiej prezentującego się klubu modelarskiego,

6. INFORMACJE  DODATKOWE

nocleg - Organizatorzy mogą zapewnić uczestnikom nocleg za odpłatnością ok.28 zł/dobę. 
                     Zgłoszenie ilości osób i terminów noclegów - najpóźniej  do dnia  10.06.2015
dojazd  -  Bielskie Centrum Kultury ( BeCeK) znajduje się ok. 250 m od Dworca PKP i PKS 
                 w kierunku Cieszyna .

informacja - szczegółowych informacji udzielają  Komandor Warsztatów:  

Leszek Góra

tel.  033 - 813-56-84,   fax  033 – 813-58-27    w godz.  8 00 - 16 00

tel.  033 - 818-05-96  w godz.17 00 - 21 00 

tel kom. : 0504/416-719 

e-mail:  leszek.gora1@wp.pl

Mariusz Baron

tel kom.  536975284
e-mail:  mariuszmb89@o2.pl

Zgłoszenia i informacje

e-mail: warsztatymodelarskie@gmail.com

więcej informacji na stronie   www.kmkmodelik.pl  

 Rezerwacja i informacje  dla modelarzy kolejowych :    Anatol Gacek 

tel. kom.  :  0603 / 845-016 ,    
e-mail: warsztaty2010@interia.pl
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