ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ 4η
ΕΚΘΕΣΗ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Λ.Μ.Σ.Λ
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατασκευές κάθε είδους και κλίμακας.
2. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην δέχεται την
συμμετοχή εκθεμάτων, που κατά την απόλυτη κρίση τους, προσβάλλουν
το κοινό αίσθημα και την ανθρώπινη αξιόπρεπεια ή δεν συμμορφώνονται
με τους κανονισμούς και το πνεύμα του διαγωνισμού.
3. Σε περίπτωση που τα εκθέματα είναι στερεωμένα πάνω σε βάσεις, είναι
αποκλειστική ευθύνη του κάθε συμμετέχοντα μοντελιστή, η σωστή τους
στερέωση. Εάν το έκθεμα είναι τοποθετημένο επάνω σε βάση αλλά όχι
στερεωμένο, ο συμμετέχων μοντελιστής θα πρέπει να το επισημάνει
αναλόγως με μία έντυπη ετικέτα επάνω στη βάση και να ενημερώσει την
Οργανωτική Επιτροπή σχετικά. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώσει εάν
υπάρχουν σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξει η Οργανωτική
Επιτροπή κατά την μεταφορά του εκθέματος.
4. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 5,00€ για το πρώτο
μοντέλο, 5,00€ για το δεύτερο και από εκεί και πέρα κάθε παραπάνω
μοντέλο είναι δωρεάν. Εξαιρούνται τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών
της κατηγορίας «JUNIOR» που θα μετέχουν δωρεάν.
5. Η οργανωτική επιτροπή θα παραλαμβάνει και θα καταχωρεί εκθέματα από
την Παρασκευή 08/06/2018 από τις 9:00 εώς τις 17:00 μέχρι και το
Σάββατο 09/06/2018 από τις 9:00 εώς τις 14:00, προκειμένου τα μοντέλα
να λάβουν μέρος και στο διαγωνιστικό σκέλος την Έκθεσης. Μοντέλα που
θα παρουσιασθούν μετά τις 14:00 την ημέρα του Σαββάτου θα γίνονται
δεκτά αλλά θα συμμετάσχουν μόνο στο εκθεσιακό σκέλος της έκδήλωσης
και όχι στο διαγωνιστικό. Τα μοντέλα θα παραδοθούν στους κατόχους
μετά την τελετή απονομής των διακρίσεων η οποία θα ξεκινήσει στις 14:00
και όχι πρίν από αυτήν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (συμμετοχές
μοντελιστών που έρχονται από μακριά κλπ.) και κατόπιν συννενόησης με
την Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης, είναι δυνατό να γίνουν
εξαιρέσεις.
6. Τα διαγωνιζόμενα εκθέματα θα κατηγοριοποιηθούν σε μια από τις
ακόλουθες κλάσεις: Κλάση «HOBBY» για τους ενήλικες μοντελιστές και
κλάση «MASTER» για τους πεπειραμένους μοντελιστές. Η ένταξη του
εκθέματος στην κλάση «HOBBY» ή την «MASTER» θα γίνεται κατά την
δήλωση του συμμετέχοντα μοντελιστή. Στην κλάση «MASTER» μπορεί να
συμμετέχει όποιος το επιθυμεί. Στη συγκεκριμένη κλάση ισχύουν
αυστηρότερα κριτήρια βράβευσης. Επίσης, είναι δυνατή η εκτός
διαγωνισμού συμμετοχή εφόσον έτσι επιθυμεί ο μοντελιστής.
7. Στην κλαση «JUNIOR» συμμετέχουν όλοι οι μοντελιστές εώς 18 ετών.
Παρόλα αυτά, εάν ο μοντελιστής το επιθυμεί μπορεί το μοντέλο ή τα

μοντέλα του να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία,
αποδεχόμενος τα πιο απαιτητικά κριτήρια των άλλων κατηγοριών.
8. Μετά την παράδοση του μοντέλου στη γραμματεία και μέχρι λήξης της
έκθεσης κανείς δεν δικαιούται να ακουμπά το μοντέλο του. Επίσης, για την
παραλαβή των μοντέλων στο τέλος πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο
μέρος της οργανωτικής επιτροπής και να έχει το χαρτί της παράδοσης
από την γραμματεία.
9. Οι κριτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν κλάση σε κάποια συμμετοχή
εάν το θεωρούν απαραίτητο.
10. Μετά το τέλος της διαδικασίας κρίσης των μοντέλων, η κριτική επιτροπή
θα είναι στη διάθεση των διαγωνιζόμενων για συζήτηση και απορίες.
Ενστάσεις με σκοπό την αναθεώρηση της κρίσης δεν θα γίνουν δεκτές.
11. Κατόπιν αποφάσεως της οργανωτικής επιτροπής και της κριτικής
επιτροπής, στα διαγωνιζόμενα εκθέματα θα απονεμηθούν οι εξής
διακρίσεις: Α) Χρυσό Μετάλλιο, Β) Ασημένιο Μετάλλιο, Γ) Χάλκινο
Μετάλλιο, Δ) Έπαινος, Ε) Best Ειδικό Θέμα Phantom, ΣΤ) Καλύτερο Άρμα
«Θεόδωρος Ποντίκας», Η) Καλύτερο Διόραμα «Αλέξανδρος Τασιούλης».
Η διάκριση «BEST OF SHOW» θα απονεμηθεί στο καλύτερο έκθεμα όλης
της διοργάνωσης. Επίσης, είναι πιθανόν να υπάρξουν ειδικά βραβεία από
άλλους συλλόγους, καταστήματα ή άλλους φορείς. Η κρίση των
εκθεμάτων και η απονομή των διακρίσεων θα γίνει βάσει του
συστήματος «OPEN»
12. Υπενθυμίζεται ότι για την καταχώρηση μοντέλων οφείλει ο κάθε εκθέτης
διαγωνιζόμενος μοντελιστής να έχει διαβάσει και να συμφωνεί με
τους όρους και τις προυποθέσεις του διαγωνισμού.Οποιοδήποτε
έκθεμα δεν συμφωνεί με όσα αναφέρονται στην προκήρυξη, δεν θα γίνεται
δεκτό ακόμα και αν αυτό έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά.
13. Χωρίς δικαίωμα στο διαγωνιστικό μέρος θα είναι:







Μοντέλα που αγοράστηκαν έτοιμα (diecast κ.α.) και που δεν
χρειάστηκαν μοντελιστική εργασία θα τίθενται εκτός διαγωνισμού. Σε
έτοιμα μοντέλα στα οποία έχει παρέμβει ο μοντελιστής θα πρέπει να
αναγράφεται στα σχόλια το μέγεθος της παρέμβασης αναλυτικά. Τέτοιου
τύπου μοντέλα είναι στην ευχέρεια της οργανωτικής επιτροπής εάν θα
γίνουν δεκτά στο διαγωνισμό.
Μοντέλα που έφθασαν στο χώρο της έκθεσης μετά τις 14:00 του
Σαββάτου 09/06/2018.
Μοντέλα ή Διοράματα μέσα σε βιτρίνα. Εάν ο κατασκευαστής δεν
θέλει να αφαιρέσει τη βιτρίνα, το μοντέλο τίθεται αυτομάτως εκτός
διαγωνισμού. Η αφαίρεση της δε, είναι ευθύνη του κατασκευαστή και
μόνο.
Οι δημιουργίες των κριτών της ίδιας κατηγορίας με αυτή που είναι
κριτές. (Τα υπόλοιπα εκθέματα τους, άλλων κατηγοριών, μπορούν να
συμμετέχουν κανονικά στο διαγωνισμο).

