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Drodzy modelarze i sympatycy modelarstwa! 

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich modelarzy i sympatyków modelarstwa do odwiedzenia XIII 

Międzynarodowego Festiwalu Modelarskiego połączonego z wystawą oraz konkursem miniatur militarno-

historycznych w Stupino (region moskiewski)! 

Naszą imprezę organizujemy corocznie od 2007 roku starając się, aby była ona jak najciekawsza dla 

naszych gości i uczestników. Na przestrzeni ostatnich lat festiwal modelarski w Stupino z małej lokalnej 

imprezy stał się rozpoznawalnym wydarzeniem międzynarodowym, w którym biorą udział nie tylko 

modelarze z Federacji Rosyjskiej ale także modelarze z zagranicy. 

 

Festiwal modelarski w Stupino oferuje: 

 możliwość poznania uczestników z różnych miejscowości, regionów i krajów, 

 możliwość obejrzenia wielu ciekawych i unikalnych modeli, 

 prezentacje, demonstracje i warsztaty, 

 giełdę modelarską! 

 

Impreza odbędzie się w dniach 10-25 sierpnia 2019 r. w Galerii Sztuki „Nika” przy ul. Bakhareva 8, 

Stupino, region moskiewski, Federacja Rosyjska. 

 

Program festiwalu – wystawy i konkursu: 

01.07. – 09.08. – Rejestracja on-line dla wystawców i modeli zgłaszanych na wystawę. 

01.07. – 20.08. – Rejestracja on-line dla modelarzy biorących udział w konkursie. 

10.08. (sobota)  - Przyjmowanie modeli na wystawę - konkurs. Otwarcie wystawy. 

12.08. – 22.08. – Przyjmowanie modeli na wystawę – konkurs (prosimy o poinformowanie organizatorów 

o dacie i godzinie przyjazdu!) 

23.08. (piątek) 

13:00 – 19:00 Przyjmowanie modeli na konkurs. 

24.08. (sobota) 

09:00 – 13:00 Przyjmowanie modeli na konkurs. 

13:00 – 20:00 Wystawa otwarta dla zwiedzających. 

25.08. (niedziela) 

09:00 – 13:00 Wystawa otwarta dla zwiedzających. 

13:00 – 15:00 Wydawanie modeli. 

16:00 – Ceremonia rozdania nagród. 

 

W dniach od 26.08. do 01.09.2019 r. planujemy organizację transferów do muzeów militarnych i 

technicznych w Moskwie i w rejonie moskiewskim oraz na Airshow MAKS-2019. 

 

Wszystkim uczestnikom z zagranicy pragniemy zapewnić jak najlepszą pomoc i opiekę – dlatego prosimy 

o zgłaszanie wszelkich problemów. 

Pełna informacja dostępna jest na naszej stronie www.kitsm-patriot.ru 

Z poważaniem, zespół klubu „Patriot” 

http://www.kitsm-patriot.ru/

