
Zdalny miejski konkurs modelarski: „Historia plastikiem pisana” 

pod patronatem Burmistrza Czechowic – Dziedzic 
11 czerwca 2021 r., piątek,  

Szkoła Podstawowa nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach,  

ul. Polna 33, tel.: 032 215 55 09  

(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) 

 

Z powodu pandemii i obostrzeń z tym związanych zmieniamy formułę 

konkursu  
 

Celem konkursu jest:  
 przedstawienie prac małych i nieco starszych pasjonatów modelarstwa, uczniów naszej gminy,  

 rozwijanie zainteresowań najnowszą historią, 

 rozwijanie zainteresowań militariami z okresu największych konfliktów, 

 kształtowanie szacunku i przywiązania do tradycji i dziedzictwa własnego narodu.  

 

Zasady konkursu: 
 Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów z terenu Gminy Czechowice - Dziedzice.  

 Każdy uczestnik przynosi do SP 10 w dniu 11 czerwca 2021 r. w godzinach od 9.00 do 10.00. 

jeden swój plastikowy model w dowolnej skali i pozostawić na portierni – wejście główne do 

szkoły. 

 Proszę zabezpieczyć model w pudełku i opisać zgodnie z podaną instrukcją: IMIĘ I 

NAZWISKO UCZNIA - MODELARZA, KLASA, SZKOŁA, NAZWA MODELU, IMIĘ I 

NAZWISKO NAUCZYCIELA – OPIEKUNA  

 Modele będzie można odebrać w tym samym dniu na portierni SP 10 w godzinach od 16.00 

do 17.00)  

 

PROSIMY ABY MODELE BYŁY W OPISANYCH PUDEŁKACH 

 

 Opiekunowie uczestników zgłaszają chęć udziału w konkursie do 8 czerwca 2021 roku do 

godziny 14.00 dzwoniąc pod numer tel.: 032 215 55 09 (sekretariat szkoły) 
 dostarczanie modeli i późniejszy odbiór na koszt własny uczestnika. Za nieodebrane modele 

nie odpowiadamy. 

 Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 Modele oceniać będzie jury złożone z doświadczonych modelarzy w składzie: 

Panowie: Szymon Cieślik, Rafał Tarmas, Robert Pietrzyk, Marcin Bierski. 

 

Kategorie w konkursie modelarskim: 

 
I. Modele wojsk lądowych, także pojazdy cywilne 

II. Modele okrętów i statków 
III. Modele wojsk lotniczych, ale także samolotów cywilnych 
IV. Dioramy – makiety konkretnej bitwy, miasteczka, wydarzenia, fragmentu architektury 

 

Jury zastrzega sobie prawo podziału wystawionych modeli na kategorie wiekowe. 

 


