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                                XVI Ogólnopolska Wystawa – Konkurs Modeli

Kartonowych, Plastykowych, Miniaturowych i Dioram Morskich

Statków - Okrętów – Żaglowców

oraz samolotów morskich

GDYNIA – „DAR POMORZA” - 2009

I   Organizatorzy:

- Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju
- Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Gdańsku
- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku 

II   Realizatorzy:
- Pomorski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Gdańsku
- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

III  Termin i miejsce:

- Od 25  czerwca do 28 sierpnia 2009 r.
- Statek – muzeum „ Dar Pomorza” cumujący przy Skwerze Kościuszki w Gdyni

IV  Postanowienia regulaminowe:

1. Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem imprez modelarskich na rok 2009.
2. W ramach imprezy odbędą się następujące konkursy:
       -   Konkurs modeli kartonowych statków, okrętów i żaglowców oraz urządzeń 
      -  Konkurs modeli plastykowych statków, okrętów i żaglowców oraz urządzeń 
      -   Konkurs na najciekawszy model statku „Dar Pomorza” (w związku ze 100-leciem statku)
      - Konkurs modeli samolotów startujących z lotniskowców i wodnosamolotów z okresu II 

wojny światowej (rozpiętość skrzydeł modeli do 30 cm max. a wysokość do 17 cm – jest 
to związane z rozmiarami gablot na wystawie)

       -  Opłaty startowe zgodnie z regulaminem imprez modelarskich na rok 2009 
          /decyduje rok urodzenia/:

 seniorzy – od 17 lat wzwyż –  25 zł od uczestnika 
 juniorzy – od 13 do 16 lat –  15 zł od uczestnika 
 młodzicy – do 12 lat –  10 zł od uczestnika

V   Warunki uczestnictwa:
  1. We wszystkich konkursach uczestniczyć mogą modelarze zrzeszeni w klubach i modelarniach 

LOK, w domach kultury oraz nie zrzeszeni.
  2. Udział w konkursach należy zgłosić na kartach wg załączonego wzoru najpóźniej do dnia  31 

maja 2009 na adres:
Pomorski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju

ul. Kopernika 16
80 – 208 Gdańsk

3. Jeden modelarz może uczestniczyć w konkursach modeli statków i okrętów łącznie trzema 
modelami i oprócz tego w konkursie samolotów morskich najwyżej dwa modele.

4. Przyjęcia modeli na konkursy dokonywane będą na żaglowcu „Dar Pomorza” w Gdyni przy 
Skwerze Kościuszki w dniach od  1 czerwca do  6 czerwca 2009  r. (modele dostarczone na 
wystawę będą poddane wstępnej ocenie; modele o dużych rozmiarach, które nie zmieszczą 
się w gablotach w sali wystawowej mogą nie zostać przyjęte ).

5. Każdy  modelarz jest zobowiązany do wypełnienia  KARTY  ZGŁOSZENIA /DRUKIEM/ 
na żaglowcu „Dar Pomorza” przy oddawaniu modeli na konkurs. 

6. Komisyjna ocena modeli odbędzie się w dniu 16 czerwca 2009 r. 
7. Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 25 czerwca 2009 r.

Zakończenie wystawy - konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2009 r. 
o godz. 11.00 /piątek/ na „Darze Pomorza” w Gdyni.

VI  Zakwaterowanie: (Uwaga: CMM dysponuje teraz miejscami noclegowymi tylko na statku-
                                 muzeum „Sołdek” w Gdańsku)

1. Tylko dla osób dostarczających i odbierających modele.
2. Na statku – muzeum „Sołdek” znajduje się 6 miejsc noclegowych / płatne gotówką, 30 zł za 

kabinę/.
3. W sprawie rezerwacji noclegu trzeba przysłać do CMM  zgłoszenie albo faks zawierający 

dane  osobowe,  adres  zamieszkania,  adres  zakładu  pracy  lub  szkoły,  nr  telefonu,  e-mail, 
termin rezerwacji (adres pocztowy CMM jak w punkcie IX, nr faksu – 301- 84 –53).
Trzeba  też  nadesłać  do  CMM zaliczkę  wynoszącą  25% sumy zapłaty za  przewidywany 
nocleg.

VII  Nagrody i wyróżnienia:
1. Każdy modelarz  wystawiający modele otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
2. W poszczególnych kategoriach zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają  dyplomy i 

nagrody.

VIII  Uwagi końcowe:
1. Przepisy  klasyfikacji  i  oceny  modeli  redukcyjnych  są  do  osiągnięcia  we  wszystkich 

ośrodkach modelarstwa LOK.

IX    Informacji  na temat wystawy udzielają:

 Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku                  Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Gdańsku
  ul. Ołowianka 9-13                80 – 208 Gdańsk
  Andrzej Truszkowski                ul. Kopernika 16
  tel. /0prefix58/ 301-86-11/12                                                       tel. /0prefix58/ 520–32-14
prosić Dział Budownictwa Okrętowego  9:00 - 15:00                       od  7:30 do 15.30
e-mail: a.  truszkowski@cmm.pl                                           e-mail: biuro.zwgdansk@lok.org.pl

ZAPRASZAMY
100 lat „Daru Pomorza”

1909 - 2009

mailto:truszkowski@cmm.pl
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