
Regulamin konkursu na model tratwy NORD 

 

 

I Cel konkursu 

1. Popularyzacja wiedzy o legendarnym rejsie Tratwą przez Bałtyk kpt. Andrzeja Urbańczyka 

w 55. rocznicę tego rejsu. 

2. Popularyzacja modelarstwa.  

3. Promowanie odważnej, twórczej i konsekwentnej postawy życiowej poprzez przykład kpt. 

Andrzeja Urbańczyka. 

II Organizatorzy konkursu 

Biblioteka Miejska i Port Jachtowy w Łebie, miesięcznik „Nasze Morze” i dwumiesięcznik 

„Modelarstwo Okrętowe”. 

 

II Przedmiot konkursu, termin i miejsce 

1. Przedmiotem konkursu jest model tratwy NORD wykonany w dowolnej skali z dowolnego 

materiału. 

2. Plany i rysunki tratwy NORD są do pobrania na stronach  www.modelarstwookretowe.pl 

www.naszemorze.com.pl  www.bibliotekaleba.pl  www.port.leba.eu oraz dostępne w 

książkach Andrzeja Urbańczyka „Tratwą przez Bałtyk” i „Szalone eskapady”, a także w 

siedzibie Biblioteki Miejskiej w Łebie. 

3. Modele tratwy NORD wraz z metryczką zawierającą imię i nazwisko wykonawcy oraz jego 

adres można dostarczać osobiście lub pocztą na adres Biblioteka Miejska 84-360 Łeba ul. 11 

Listopada 5a  w terminie do dnia 27.08.2012, przy czym zaznacza się, że organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia modeli powstałe w trakcie przesyłki. 

4. Modele zgłoszone do konkursu będą przed jego rozstrzygnięciem pokazane na wystawie 

zorganizowanej w Łebie w dniach od 28 sierpnia do 7 września 2012 r. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7.09.2012 r. - w 55. rocznicę dopłynięcia tratwy 

NORD do wyspy Lilla Karlsö w Szwecji - podczas uroczystego zamknięcia wystawy modeli 

w Porcie Jachtowym w Łebie.  

 

III Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy bez względu na wiek i 

miejsce zamieszkania. 

2. Uczestnicy konkursu nie będą dzieleni na kategorie wiekowe ani żadne inne. 

 

IV Ocena i nagrody 

1. Oceny modeli dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. 

2. Decyzje komisji konkursowej będą wiążące.  

3. Nagrodę główną w kwocie 3 tys. złotych funduje Burmistrz  Miasta Łeby. 

4. Nagrodą honorową będzie srebrny medal pamiątkowy „Tratwą przez Bałtyk raz jeszcze”. 

5. Ponadto przewiduje się:  

 dwa wyróżnienia po 500 zł.,  

 dwie nagrody prywatnych fundatorów: „sztormowy weekend” w Łebie dla dwóch 

osób w wybranym dowolnie terminie od września do maja 

 publikacje wyników wraz z informacją o zwycięzcach konkursu w czasopismach 

„Nasze Morze”, „Modelarstwo Okrętowe” oraz na stronach internetowych 

organizatorów konkursu i fundatorów nagród. 

6. W konkursie będą także: 

 nagroda publiczności  

 nagroda specjalna, która do chwili rozstrzygnięcia pozostanie niespodzianką. 

7. Model nagrodzony nagrodą główną przejdzie na własność organizatora konkursu. 

 

http://www.modelarstwookretowe.pl/
http://www.naszemorze.com.pl/
http://www.bibliotekaleba.pl/
http://www.port.leba.eu/

