AEROKLUB POLSKI

FAI Young Artists Contest 2015
REGULAMIN
Konkursu Młodych Artystów FAI - 2015
Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI
Najlepsze prace wyłonione w ramach konkursów regionalnych, zakwalifikowane do udziału w
Finale Ogólnopolskim, muszą być przesłane do Aeroklubu Narodowego w danym kraju, w terminie
ustalonym przez tenże Aeroklub.

Temat konkursu:

Zaprojektuj plakat Światowych Igrzysk Lotniczych – Dubai 2015
FAI jest szczególnie zainteresowana wszelkimi formami lotnictwa sportowego i rekreacyjnego,
w tym między innymi:
BALONIARSTWEM, SZYBOWNICTWEM, SPADOCHRONIARSTWEM
AKROBACJĄ LOTNICZĄ
LOTNIARSTWEM I PARALOTNIARSTWEM
MIKROLOTAMI / ULTRALOTAMI
MODELARSTWEM LOTNICZYM I KOSMICZNYM
KONSTRUKCJAMI LEKKIMI I ŚMIGŁOWCAMI
KOSMICZNYMI REKORDAMI ŚWIATA

Członkowie FAI są odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursów w swoich krajach i proces
selekcji prac. Zaleca się, aby nagrodą dla zwycięzców narodowych było zwiedzenie lotniska
sportowego lub muzeum lotniczego oraz jeśli to możliwe przelot samolotem, szybowcem lub
balonem. Każde państwo – członek FAI może przesłać do FAI maksymalnie 9 prac (po 3 w każdej
kategorii wiekowej).
Prace będą ocenione przez międzynarodowe jury. Zwycięzcy w każdej grupie wiekowej otrzymają
medale: złoty, srebrny i brązowy oraz dyplomy. Medale i dyplomy zostaną przesłane do
Aeroklubów Narodowych laureatów konkursu. Delegaci Aeroklubów Narodowych do Komisji
Wychowania Lotniczego i Astronautycznego będą odpowiedzialni za uroczyste przekazanie
nagród wyróżnionym.
Nadesłane prace stają się własnością FAI i mogą być używane dla różnych celów. Dlatego też
zaleca się organizatorom konkursów zrobienie wysokiej jakości kolorowych kopii prac dla własnych
celów przed wysłaniem oryginałów do FAI.

1. Prawo uczestnictwa
Wszystkie dzieci w grupach wiekowych wyszczególnionych poniżej zachęca się do udziału
w konkursie, nawet jeśli nie są członkami Aeroklubów Narodowych zrzeszonych w FAI. Udział
w konkursach narodowych ogranicza się do mieszkańców danego kraju.

2. Grupy wiekowe
Zgłoszone prace będą oceniane w 3 grupach wiekowych:
Grupa I.
- kategoria młodzików (urodzeni między 1.01.2005 a 31.12.2008)
Grupa II. - kategoria juniorów młodszych (urodzeni między 1.01.2001 a 31.12.2004)
Grupa III. - kategoria juniorów (urodzeni między 1.01.1997 a 31.12.2000)

3. Format
Wymagany jest format A3 (297 x 420 mm lub 11,75 x 16,5 cali) lub, jeżeli wyżej wymieniony
format jest nieosiągalny w Waszym kraju, format najbardziej zbliżony do podanego.
Praca nie może być oprawiona w ramę lub otoczona marginesem (krawędziami, brzegiem,
obwódką, lamówką).

4. Wykonanie
Cała praca musi być wykonana ręcznie (lub w przypadku osób niepełnosprawnych - stopą lub
ustami). Pracę można wykonać:
farbami wodnymi,
farbami akrylowymi
farbami olejnymi
ołówkami nieścieralnymi
flamastrami lub markerami
piórami kulkowymi
tuszem lub trwałym atramentem
pastelami, kredkami lub innymi podobnymi, trwałymi technikami plastycznymi

Praca nie może być wykonana:
ołówkiem, węglem do rysowania lub innym nietrwałym środkiem
przy użyciu technik komputerowych
nie może być to "kolaż" z wykorzystaniem zdjęć i fotokopii

5. Oznakowanie
Należy wypełnić I cz. „Certyfikatu”, wpisując dane uczestnika. Formularz certyfikatu w
załączeniu do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1)
6. Oświadczenie autentyczności
Należy wypełnić i podpisać II cz. „Certyfikatu”, tzw. poświadczenie autentyczności.
Poświadczenie musi być podpisane (imię, nazwisko, podpis) przez nauczyciela,
rodzica lub opiekuna, albo inną właściwą osobę.
PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY I PODPISANY CERTYFIKAT
należy trwale przykleić na odwrocie pracy plastycznej
7. Adres nadsyłania prac
Prace mają być nadsyłane do organizatora konkursu w danym kraju, a nie
bezpośrednio do FAI. Prace będą oceniane przez Międzynarodowe Jury pod
warunkiem, że zostaną przesłane przez członków FAI na adres biura FAI w Lozannie,
w wyznaczonym terminie.

Interpretacja tematu na rok 2015
Zaprojektuj plakat Światowych Igrzysk Lotniczych – Dubai 2015

W grudniu 2015r. najlepsi sportowcy – lotnicy z całego świata przybędą do Dubaju,
(Zjednoczone Emiraty Arabskie) aby wziąć udział w największym wydarzeniu sportów
lotniczych na świecie: Igrzyskach Lotniczych Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI.
W ciągu 12 dni, widzowie będą mogli korzystać ze specjalnych miejsc z fantastycznym
widokiem na sztuczną wyspę o kształcie palmy i panoramę Dubaju podczas oglądania
światowej klasy zawodów i pokazów lotniczych, które wypełnią niebo olśniewającymi
manewrami, jakie mogą odbywać się tylko nad ziemią.
Samoloty i szybowce zadziwią publiczność wykonywaniem figur akrobacyjnych: pętli,
beczek, nurkowaniem czy też pokazem umiejętności samolotów startujących w rajdach
nawigacyjnych. Nie zabraknie również pokazów modeli latających zdalnie sterowanych,
które będą wykonywały takie same pętle, beczki i nurkowania ale w znacznie mniejszym
rozmiarze. Dodatkowo, na hali będą prezentowane loty modeli latających do rytmów
muzyki – Indoor Aero Musicals. Ludzie zobaczą rozsiane po niebie kolorowe balony
na ogrzane powietrze i sterowce. Pokaz tego mistrzostwa, które istnieje ponad 200 lat,
zostanie zaprezentowany tuż obok najnowszych samolotów eksperymentalnych z całego
świata.
Widzowie poczują emocje w trakcie konkurencji w wykonaniu pilotów lotni, również
paralotniarze pokażą swoje umiejętności akrobacyjne oraz niezwykłą precyzję
w lądowaniu. Publiczność zobaczy także spadochroniarzy, którzy oprócz dokładności
lądowania potrafią współpracować w niesamowitej formacji spadochronowej. Równolegle
inni skoczkowie będą prezentować swoje umiejętności w pionowym tunelu
aerodynamicznym.
Na koniec, publiczność będzie mogła zobaczyć pokazy wyścigów mikrolotów i paralotni
z napędem, jak również kunszt pilotów śmigłowców w konkurencjach slalomowych
i precyzyjnych.
To wszystko i wiele więcej odbędzie się na Światowych Igrzyskach Lotniczych FAI 2015.
Twoje zadanie jest następujące: weź swoje ulubione narzędzia plastyczne i namaluj
plakat, który odda emocje i możliwości Światowych Igrzysk Lotniczych, Dubaj 2015.
Powodzenia, i pamiętaj – Twoje możliwości są nieograniczone!
Tekst oryginalny

http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/theme
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