
Wystawa modelarska 

100 modeli dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie  

na 100-lecie Polskiego Lotnictwa Wojskowego 

Regulamin 

I Przepisy ogólne 

1. Organizatorem wystawy jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z siedzibą w 

Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1. ; 08-530 Dęblin (dalej „Muzeum”) oraz Kagero 

Publishing z siedzibą w Turce, ul. Akacjowa 100, os. Borek, 20-258 Lublin 62. (dalej 

„Kagero”). 

2. Wystawa ma na celu zgromadzenie i użyczenie Muzeum modeli samolotów (we 

wszystkich skalach), na których walczyli i latali polscy piloci wojskowi. Modele będą 

stanowić część wystawy modelarskiej poświęconej 100-leciu lotnictwa polskiego 

organizowanej przez Muzeum. 

3. Wystawa zostanie otwarta w siedzibie Muzeum 5 listopada 2018 r. o godz. 12.00  

4. Zbieranie zgłoszeń będzie się odbywało w formie elektronicznej poprzez formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych Kagero bądź drogą mailową. 

5. Zgłoszenie modelu do wystawy jest równoznaczne z wolą bezpłatnego użyczenia go 

Muzeum. Po zakończeniu wystawy model będzie można zabrać z powrotem lub 

dobrowolnie przekazać na cele edukacyjne Muzeum.  

6. W przypadku przekazania przez uczestników ponad 100 modeli na rzecz Muzeum  

organizatorzy mogą przekazać części modeli innym jednostkom o charakterze 

edukacyjnym (np. szkołom). 

7. Uczestnictwo w wystawie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

8. Uczestnicy wystawy przekazują modele na własnych koszt. 

  

II Przepisy dotyczące zgłaszania modeli do wystawy. 

1. Modele można przesyłać w terminie do 24 października 2018r. drogą pocztową na 

adres Muzeum (Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ul. Lotników Polskich 1.  

08-530 Dęblin) z dopiskiem „wystawa modelarska – 100 – lecie lotnictwa polskiego” 

2. Modele można przekazać osobiście w siedzibie Muzeum do 27 października 2018 r 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z koordynatorem wystawy p. Jackiem 

Zagożdżonem tel.: + 48 732 885 180 email.: j.zagozdzon@muzeumsp.pl  

3. Modele przekazywane Muzeum na wystawę 100-lecie lotnictwa mogą brać udział w 

konkursie Mityng Modelarski.  

4. Uczestnicy zgłaszający model na wystawę zobowiązują się dochować wszelkiej 

staranności i odpowiednio zabezpieczyć modele wysyłane drogą pocztową. 

5. Autor zobowiązuje się zachować wszelką staranność związaną z prawdą historyczną 

przy przekazywanych modelach. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia modeli w czasie ich 

transportu. 
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania fotografii wykonanych 

podczas Wydarzenia w celu promocji wystawy na profilach społecznościowych 

Kagero, Muzeum oraz w magazynie modelarskim Super Model. 

8. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojej pracy wyraża zgodę na zamieszczenie na 

potrzeby promocji wystawy jego imienia i nazwiska oraz zdjęć w magazynie 

modelarskim Super Model i na profilu Facebookowym magazynu, a także na 

platformach multimedialnych Muzeum. 

9. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojej pracy wyraża zgodę na wykorzystanie jego 

wizerunku w materiałach promocyjnych i relacjach z wystawy przez organizatorów.  

III Przepisy dotyczące przekazywania modeli na rzecz Muzeum 

1. Uczestnik indywidualny może zgłosić trzy prace modelarskie dotyczące polskiego 

lotnictwa wojskowego z lat 1918–2018. 

2. Kluby modelarskie mogą przekazać do piętnastu prac modelarskich dotyczących 

polskiego lotnictwa wojskowego z lat 1918–2018. 

3. Każdy, kto użyczy model/modele na rzecz wystawy, a następnie zdecyduje się na 

oddanie swoich prac na rzecz Muzeum, otrzyma w zamian oficjalne podziękowania, 

dyplom oraz nagrodę od Muzeum za przekazaną pracę. Przekazywanie modeli 

odbywa się protokolarnie. 

4. Każdy, kto przekaże model na ekspozycję zostanie wpisany na honorową listę 

darczyńców Muzeum.  

5. Przekazane modele zostaną zaprezentowane podczas specjalnej wystawy w siedzibie 

Muzeum. 

6. Każdy darczyńca otrzyma jeden dyplom i jedną nagrodę, bez względu na ilość 

przekazanych prac.  

7. Dyplom oraz nagroda zostaną przekazane osobiście podczas wystawy w siedzibie 

Muzeum. Uczestnicy będą mogli odebrać dyplom oraz nagrodę w innym terminie po 

wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem wystawy.  

8. Modele przekazane Muzeum Sił Powietrznych z okazji wystawy 100 modeli na 100 -

lecie Polskiego Lotnictwa Wojskowego biorą udział w konkursie i wystawie Miting 

Modelarski w Dęblinie oraz będą częścią ekspozycji Wystawa 100 modeli na 100-

lecie lotnictwa której otwarcie odbędzie się 5 listopada 2018 r. o godz. 12.00  

 

 


