Konkurs na Najdalej Latający Model Samolotu
Wrocław 17 grudnia 2018 r. – 6 kwietnia 2019r.
I. Organizatorem konkursu są:
Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu
Technikum Salezjańskie we Wrocławiu
UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.
Radiotechnika Marketing spółka z o. o. Wrocław
Becker Avionics Polska Sp. z o.o. Wrocław
II. Cele i zadania konkursu;
‐ promocja sprawności i umiejętności konstruowania daleko latających, papierowych modeli samolotów
‐ promocja lotniczej edukacji technicznej w Technikum Salezjańskim we Wrocławiu
III. Termin i miejsce konkursu.
Konkurs, połączony jest z zawodami, które odbędę się 6 kwietnia 2018 r. w trakcie których
każdy zgłoszony uczestnik będzie mógł zaprezentować osiągnięcia swojego modelu
Program konkursu:
od 17 grudnia 2018 r. – promocja konkursu
17 grudnia 2018 r. – 6 kwietnia 2019 r. – wykonywanie i testowanie modeli
6 kwietnia 2019 r. – zawody konkursowe (szkoła ul. Prusa 78, Wrocław)
IV. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkól podstawowych i gimnazjów, liceum, techników
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
młodzik (m) – do 13 roku życia (włącznie)
junior (J) – 14 ‐ 18 roku życia
senior (s) – od 18 roku życia
3. Złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, a tym samym udział w konkursie jest równoznaczne z
oświadczeniem, iż:
a) zgłoszony do konkursu model jest autorstwa uczestnika;
b) przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika (młodzika, juniora) wyraża
zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianiewizerunku małoletniego uczestnika w ramach
konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na
stronie internetowej www.technikum.salez‐wroc.pl com oraz profilu Facebook dokumentacji
fotograficznej i filmowej konkursu; podobnie w wypadku seniora z wyjątkiem jego osobistego
potwierdzenia
c) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na
ewentualne zamieszczenie fotografii zgłoszonego przez siebie modelu na stronie internetowej
www.technikum.salez‐wroc.pl oraz profilu Facebook w celach promocyjnych i marketingowych
Organizatora,
d) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na
opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej www.technikum.salez‐wroc.pl oraz
profilu Facebook w celach statystycznych (ogłoszenia wyników konkursu).
4. Zgoda, o której mowa w pkt. b‐c‐d nie jest ograniczona czasowo.
5. Organizatorzy oświadczają, iż wizerunek uczestnika (małoletniego uczestnika) nie będzie użyty w
sposób naruszający jego dobra osobiste.

6.Zaleca się dokonanie zgłoszenia przed rozpoczęciem konkursu za pomocą formularza on‐line
dostępnego na stronie internetowej Technikum Salezjańskiego we Wrocławiu
(www.technikum.salez‐wroc.pl)
7. Uczestnik zawodów może wystawić tylko jeden model samolotu.
8. Do konkursu przyjmowane są modele wykonane własnoręcznie, zaprojektowane od podstaw.
Materiałem do wykonania modelu może być jedynie papier. Każdy zgłaszający wraz z kartą powinien
dołączyć odręczny projekt, opis projektu i materiałów oraz zdjęcie wykonanego modelu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej
ilości modeli w danej klasie.
V. Zasady oceny i nagrody.
1. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
2. O miejscu konkursowym decyduje najdłuższa odległość którą przeleci samolot. Puszczanie samolotu
odbywa się:
 w warunkach bezwietrznych
 z miejsca bez rozbiegu
 wyłączenie siłą ręki
 z linii startu (jej przekroczenie automatycznie każe powtórzyć próbę do 3 razy)
 uczestnik puszcza samolot 2 seriach
3. W grupach wiekowych Młodzik, Junior, Senior nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca
(dyplomy, nagrody rzeczowe).
4.Najlepszy model (co do dresingu oraz odległości) otrzyma nagrodę Grand Prix
4. Organizatorzy dopuszczają fundowanie nagród specjalnych przez kluby modelarskie, wydawnictwa
lub osoby prywatne.
Kontakt
sekretariat@salez‐wroc.p
tel. 71 322 25 10
www.technikum.salez‐wroc.pl

