REGULAMIN

Konkursu Młodych Artystów Międzynarodowej Federacji
Lotniczej FAI - Edycja Polska 2021 (zwany dalej Regulaminem Konkursu FAI).
WSTĘP
Międzynarodowa Federacja Lotnicza FAI jest szczególnie zainteresowana wszelkimi formami
lotnictwa sportowego i rekreacyjnego, w tym między innymi:









baloniarstwem, szybownictwem,
akrobacją lotniczą, spadochroniarstwem,
lotniarstwem i paralotniarstwem,
motolotniami / motoparalotniami,
modelarstwem lotniczym i kosmicznym,
lekkimi statkami powietrznymi,
śmigłowcami,
rekordami świata.

W celu popularyzacji różnych form lotnictwa wśród dzieci i młodzieży, Międzynarodowa Federacja
Lotnicza FAI organizuje od roku 1986 międzynarodowy Konkurs Młodych Artystów FAI. Aerokluby
Narodowe będące członkami FAI są odpowiedzialne za przeprowadzenie Konkursów Młodych
Artystów FAI w swoich krajach i proces selekcji prac. Zaleca się, aby nagrodą dla zwycięzców
narodowych było zwiedzanie 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 grupie wiekowej). Wysyłanie prac bezpośrednio do FAI jest
niedozwolone.
W ramach finału światowego prace są oceniane przez międzynarodowe jury. Zwycięzcy w każdej
grupie wiekowej otrzymują dyplomy i medale FAI: złoty, srebrny i brązowy. Medale i dyplomy są
przekazywane laureatom konkursu za pośrednictwem Aeroklubu Narodowego laureata. Delegaci
Aeroklubów Narodowych do Komisji Edukacji Lotniczej i Kosmicznej (CIEA FAI) są odpowiedzialni
za uroczyste przekazanie nagród.
Nadesłane prace stają się własnością organizatorów na poszczególnych etapach 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.
Polska uczestniczy w Konkursie FAI – nieprzerwanie od roku 2000.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Konkurs Młodych Artystów Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI - Edycja Polska, (zwany dalej
Konkursem FAI) ma charakter otwarty. Temat na rok następny jest ogłaszany do końca roku
poprzedzającego.

2.

Konkurs FAI jest organizowany na terenie całego kraju, ma charakter cykliczny.

3.

Organizatorem Konkursu FAI jest Aeroklub Polski – Polski Związek Sportowy z siedzibą w Warszawie
(02-148) ul. Komitetu Obrony Robotników 39, KRS: 0000122672, NIP: 526-030-03-45, REGON:
007026161 (zwany dalej AP).

4.

Organizatorem wykonawczym Konkursu FAI, na podstawie umowy partnerskiej, jest Bemowskie
Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459), przy ul.
Górczewskiej 201, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy, NIP: 522-27-99-710 (zwane
dalej BCK).
Regulamin Konkurs Młodych Artystów FAI – Edycja Polska 2021

Strona 1 z 3

5.

Partnerami organizującymi Konkurs FAI na szczeblu lokalnym i / lub regionalnym (zwanymi dalej
Partnerami lokalnymi i / lub regionalnymi), mogą być:
a. Kluby sportowe pod warunkiem, że są członkami zwyczajnymi AP,
b. Szkoły podstawowe, gimnazja i licea oraz instytucje kultury (centra i domy kultury), o ile najbliższy
Klub, o którym mowa w pkt. 5a (Aeroklub Regionalny / Stowarzyszenie lotnicze lub modelarskie) nie
organizuje finału regionalnego Konkursu FAI.

6.

Organizacja Edycji Polskiej Konkursu FAI odbywa się na podstawie Regulaminu Konkursu FAI
oraz obowiązujących przepisów prawa.

7.

Uczestnikami Konkursu FAI mogą być dzieci i młodzież w 3 (trzech) grupach wiekowych Młodzik, Junior
Młodszy oraz Junior. Dokładne przedziały wiekowe, na dany rok, określane są w Piśmie
Organizacyjnym AP.

8.

Regulamin Konkursu FAI nie wyklucza możliwości udziału w konkursie, dzieci i młodzieży związanych
z urzędnikami lub pracownikami AP lub dowolnej organizacji członkowskiej AP.

9.

Udział w Edycji Polskiej Konkursu FAI jest ograniczony do mieszkańców Polski.

10. Warunkiem przyjęcia Uczestnika do finału regionalnego (FR) i / lub ogólnopolskiego (FO) jest
wypełnione i podpisane, przez Partnera niższego szczebla ZGŁOSZENIE, dostarczone wraz z pracą
plastyczną Partnerowi wyższego szczebla lub do BCK (w przypadku finału ogólnopolskiego).
11. Wykaz klubów (Aeroklubów Regionalnych / Stowarzyszeń lotniczych lub modelarskich), które mogą być
Partnerami Regionalnymi organizującymi FR Konkursu FAI, dostępny jest na stronie internetowej AP:
www.aeroklubpolski.pl – w zakładce „Członkowie zwyczajni AP”. Zgodnie z pkt. 5b w sytuacji, kiedy
najbliższy Aeroklub / Stowarzyszenie nie organizuje konkursu w danym regionie, Partnerem
Regionalnym może być zainteresowana szkoła lub dom kultury.
12. Praca plastyczna musi spełniać wymagania określone poniżej i mieć przyklejony na odwrocie certyfikat
autentyczności.
13. Format - A3 (297 x 420 mm). Praca nie może być oprawiona w ramę lub otoczona marginesem
(krawędziami, brzegiem, obwódką, lamówką).
14. Wykonanie - cała praca musi być wykonana ręcznie (lub w przypadku osób niepełnosprawnych - stopą
lub ustami).
15. Dozwolone techniki plastyczne:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

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.

16. Niedopuszczalne techniki plastyczne:
a. ołówkiem, węglem do rysowania lub innym nietrwałym środkiem,
b. przy użyciu technik komputerowych,
c. nie może być to "kolaż" z wykorzystaniem zdjęć i fotokopii.
17. Udział w Konkursie FAI jest równoznaczny z akceptacją wszystkich warunków określonych
w Regulaminie Konkursu FAI - przez opiekuna prawnego uczestnika oraz Partnera zgłaszającego.
18. Terminy dostarczenia prac plastycznych wraz z certyfikatem autentyczności i zgłoszeniem
określa lokalny / regionalny Organizator, a w przypadku finału ogólnopolskiego Pismo Organizacyjne
AP (decyduje data stempla pocztowego).
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19. Formularze certyfikatu i zgłoszenia, stanowią załączniki do Regulaminu Konkursu FAI.
20. Informacje w sprawie Konkursu FAI, regulamin wraz z załącznikami oraz dane kontaktowe do
koordynatora, publikowane są na stronie internetowej BCK: www.bemowskie.pl/aeromodelklub.
21. BCK zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Konkursu FAI z zastrzeżeniem, że może to nastąpić
w okresie - po ogłoszeniu wyników FO w danym roku i przed ogłoszeniem Konkursu FAI na rok
następny.
22. Laureaci Konkursu FAI są wyłaniani w drodze selekcji - w konkursach lokalnych, Finałach Regionalnych
oraz w Finale Ogólnopolskim.
23. Laureatów wybiera Komisja Konkursowa składająca się z 3 do 5 osób - specjalistów z zakresu sztuk
wizualnych i lotnictwa / modelarstwa lotniczego.
24. Komisję konkursową powołuje organizator FR lub FO.
25. Organizator i jego partnerzy mogą publikować dane uczestników konkursu na swoich stronach
internetowych lub swoich profilach w mediach społecznościowych, w postaci imienia i nazwiska,
wieku, nazwy szkoły oraz miejscowości którą reprezentują uczestnicy konkursu.
26. W ramach FR Komisja wybiera tylko po 2 (dwie) najlepsze i równorzędne prace w każdej grupie
wiekowej. Komisja może przyznać wyróżnienie. Liczba wyróżnień i w poszczególnych grupach zależy od
decyzji Partnera lokalnego / regionalnego.
27. W ramach FO Komisja wybiera tylko po 3 (trzy) prace w każdej grupie wiekowej,
określając miejsce od 1 do 3. Komisja może przyznać wyróżnienie. Liczba wyróżnień i w poszczególnych
grupach zależy od decyzji BCK.
28. Oryginały prac laureatów Finału Ogólnopolskiego BCK dostarcza do AP, który wysyła prace na Finał
Światowy – do siedziby Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI, na adres:
Fédération Aéronautique Internationale
Avenue de Rhodanie 54
CH-1007 Lausanne
Switzerland
29. Ogłoszenie wyników FO Konkursu FAI następuje z chwilą opublikowania protokołu Komisji
Konkursowej na stronie internetowej BCK w terminie podanym w Piśmie Organizacyjnym AP.
30. Wszyscy laureaci FO (łącznie 9 osób) otrzymują:
a. dyplom AP,
b. medal (złoty, srebrny, lub brązowy) AP,
c. nagrodę rzeczową ufundowaną przez BCK.
31. Autorzy prac wyróżnionych otrzymują nagrody jak wyżej, lecz bez medalu.
32. Partnerzy Regionalni lub w wyjątkowych sytuacjach Partnerzy lokalni, przesyłają prace na FO, łącznie
z wymaganymi dokumentami, na adres:

Bemowskie Centrum Kultury – Aeromodelklub
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 108A, lok. 20
(z dopiskiem „Konkurs FAI”)
33. Przysłanie prac niezgodnych z wymaganiami regulaminu lub brak wymaganych dokumentów, o których
mowa w pkt. 18, będzie równoznaczny z niedopuszczeniem do udziału w Konkursie FAI.
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