
IV Mostra de Modelismo de Porto Alegre - Regulamento 
 

Exposição de plastimodelismo, ferreomodelismo e colecionáveis afins. 

 

1. Objetivos 
 

1.1. Disponibilizar um espaço para a exposição de plastimodelismo, ferreomodelismo e 

colecionáveis afins. 

1.2. Promover o encontro, a troca de experiências, o intercâmbio de informações sobre o 

modelismo e a confraternização entre praticantes destes hobbies.  

1.3. Divulgar a prática destes hobbies para a comunidade como ferramenta de ensino, 

pesquisa histórica, científica e cultural.  

1.4. Promover e incentivar a geração de novos adeptos para estes hobbies. 

 

2. Disposições gerais 
  

2.1. Este evento não possui vinculação ideológica, política, partidária, filosófica e/ou 

religiosa, tendo como objetivos únicos os citados no item 1. 

  
2.2. Os modelos expostos, bem como suas insígnias, símbolos, pinturas e marcas, 

retratam períodos e eventos históricos. A exposição destes modelos não visa 
difundir ou popularizar qualquer ideologia, símbolo ou doutrina política, mas 
somente mostrar um vasto trabalho de pesquisa, orientado pela absoluta 
fidelidade à História.  

 
2.3. Os Itens expostos são de responsabilidade e autoria dos seus respectivos modelistas. 

  

3. Programação 
  

3.1. O evento terá início na quarta-feira, 29 de agosto de 2019 e encerramento no domingo, 

01 de setembro de 2019 as 20:00hs. Durante este período, deverá estar aberto ao 

público das 10:00 as 20:00hs (horários sujeitos a alterações). Para as 

palestras/workshops haverá número limitado de vagas e aconselhamos efetuarem 

reserva com antecedência. 
 

4. Palestras/Workshops: 
 
As datas e horários serão divulgados através da nossa página no Facebook: 
facebook.com/clubesuldemodelismo 

 
5. Da participação 

 

5.1. Os participantes poderão inscrever-se durante o período entre 29 (quinta-feira, a partir 

das 17:00hs) até 01 (domingo, até as 12:00hs) 

 

5.2. A inscrição será formalizada pelo modelista, através do preenchimento da respectiva 

ficha, o qual implicará, ipso facto, na aceitação e conhecimento tácito do presente 

regulamento bem como das decisões da comissão organizadora.  

 

5.3. Uma vez inscrito, o expositor, autoriza a Comissão Organizadora e/ou Clube Sul de 

Modelismo a: 

5.3.1. divulgar imagens ou informações sobre o(s) modelo(s) expostos e seu(s) Autor(es)  por 

quaisquer meios desde que com o intuito de difundir e incentivar o modelismo.  



5.3.2. ceder fotos dos trabalhos expostos e/ou de seu autor a outras entidades afins, órgãos 

de imprensa, ou outros meios de comunicação que venham a solicitar ao Clube Sul de 

Modelismo, com o objetivo de difundir e incentivar este hobby. 

 

5.4. O Clube Sul de Modelismo e a Comissão Organizadora não se responsabilizam por 

fotos, filmagens, citações ou artigos em sites, redes sociais, revistas, jornais, redes de 

TV ou rádio que sejam feitas/divulgadas por terceiros, sejam eles de outros Clubes ou 

Associações de Modelismo ou não. 

 

5.5. Será permitida a inscrição de modelos de autoria de terceiros desde que em ficha 

separada e em nome do modelista que os construiu. 

 

5.6. Não será fiscalizada a autoria dos modelos e portanto não haverá óbice caso um 

modelista desejar expor algum modelo construído por terceiros como seu, cabendo ao 

modelista ter consciência e responsabilidade sobre seus atos. 

 

6. Das taxas de participação: 

 

6.1. Apenas Mostra:  

6.1.1. Até 10 (dez) modelos: R$ 10,00 

6.1.2. Acima de 10 (dez) modelos: R$ 20,00 

 
6.2. Com direito a participação no concurso: 

6.2.1. Categorias Adulto (modelistas a partir de 16 anos de idade) – Dia D, Armas Brasileiras, 
Aeronaves civis brasileiras, Pacífico WWII, Automóveis 70/90 

6.2.1.1. Não sócios do Clube Sul, uma das opções:  
6.2.1.1.1. Até 10 (dez) modelos:  
6.2.1.1.1.1. R$ 50,00 ou 
6.2.1.1.1.2. R$ 30,00 + um pacote de fraldas geriátricas de qualquer marca  
6.2.1.1.2. Acima de 10 (dez) modelos:  
6.2.1.1.2.1. R$ 100,00 ou 
6.2.1.1.2.2. R$ 60,00 + um pacote de fraldas geriátricas de qualquer marca  

 
6.2.1.2. Sócios do Clube Sul: isentos de taxa, desde que em dia com suas anuidades. 

 
6.2.2. Categoria KIDS – modelistas até 15 anos de idade 
6.2.2.1. Não sócios do Clube Sul: isento 
6.2.2.2. Sócios do Clube Sul: isentos de taxa.. 

 
6.3. Mercado de pulgas 
6.3.1. Não sócios do Clube Sul uma das opções:  
6.3.1.1. Até 20 modelos:  
6.3.1.1.1. R$ 40,00 
6.3.1.1.2. R$ 20,00 + um pacote de fraldas geriátricas de qualquer marca 
6.3.1.2. Acima de 20 modelos: 
6.3.1.2.1. R$ 60,00 
6.3.1.2.2. R$ 30,00 + um pacote de fraldas geriátricas de qualquer marca 

 
6.3.2. Sócios do Clube Sul: isentos de taxa, desde que em dia com suas anuidades. 

 
Obs: o mercado de Pulgas estará limitado a 30 itens por pessoa. 

 



6.4. A comissão organizadora reserva-se o direito de recusar a inscrição e exposição de 
qualquer modelo caso julgue inapropriado ou ofensivo ao evento, mediante justificativa. 
 

6.5. As doações citadas neste capítulo serão encaminhadas a instituições de caridade a 
serem divulgadas ao final do evento. 
 

6.6. A ficha de inscrição de cada modelo seguirá o modelo descrito no Anexo I e deverá ser 

preenchida pelo próprio expositor.  
 

6.7. O número do modelo será preenchido somente no momento da inscrição e ficará 

registrado na respectiva ficha do modelista, par afins de apuração 
 

6.8. Será permitido colocar junto ao Kit material histórico e qualquer outra referência que o 

expositor julgar adequado, desde que haja espaço suficiente para tal, e desde que 

respeite os itens 2.1, 2.2 e 2.3. 
 

6.9. Após formalizada a inscrição, o(s) kit(s) será(ão) dispostos na área de exposição de 

acordo com a orientação da comissão organizadora. Uma vez posicionado na mesa de 

exposição, o modelista somente poderá mudá-lo de lugar a critério da Comissão 

Organizadora. 
 

6.10. Não haverá limitação de quantidade de modelos inscritos por cada participante; 

 

7. Mercado de Pulgas 
  

7.1. O Mercado de Pulgas terá lugar em local especificado pela comissão organizadora, 

destinado a venda e/ou troca de kits e artigos afins (acessórios, livros, etc) 
  

7.2. A Organização não se responsabilizará pela guarda de quaisquer artigos, (kits, livros e 

outros) devendo ao final do dia os interessados, procederem à retirada e/ou guarda de 

seus pertences/artigos; 

  

7.3. Será de exclusiva responsabilidade dos modelistas inscritos a guarda e a 

comercialização dos itens que trouxerem para o mercado de Pulgas 
 

7.4. O Clube Sul de Modelismo e/ou a Organização do Evento não terão qualquer 

responsabilidade sobre as transações efetuadas entre as partes e os produtos 

comercializados, sua procedência, ou estado de conservação; 

  

 



8. para os melhores kits da mostra  

 

8.1. Será concedido prêmios (troféu ao 1º colocado e medalhas aos 2º e 3º colocados) para 

os melhores plastimodelos da mostra 

8.2. Para este concurso serão consideradas 6 (seis) categorias:  

8.2.1. Dia D: qualquer aeronave, veículo militar terrestre, embarcação, diorama ou vinheta, 

que tenha participado (ou retrate cena) da Operação Overlord (desembarque das 

tropas aliadas nas praias da Normandia em junho de 1944). Não apenas no dia D 

(06/06) mas também nos dias subsequentes da operação; 

8.2.2. Pacífico WWII: qualquer aeronave, veículo militar terrestre, embarcação, diorama ou 

vinheta, que tenha participado (ou retrate cena) da campanha do Pacífico na Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945); 

8.2.3. Falklands/Malvinas: qualquer aeronave, veículo militar terrestre, embarcação, diorama 

ou vinheta, que tenha participado da Guerra das Malvinas (Abril a Junho de 1982); 

8.2.4. Armas Brasileiras: qualquer veículo militar terrestre motorizado que tenha sido ou 

ainda seja utilizado pelas forças armadas brasileiras (Exército, Marinha ou 

Aeronáutica); 

8.2.5. Aeronaves Civis Brasileiras: qualquer aeronave utilizada por companhia aérea 

brasileira de transporte (passageiros ou carga) em qualquer época, não importando o 

país de origem; 

8.2.6. Automóveis de 1970 à 1990: qualquer veículo civil que tenha sido fabricado entre 

1970 e 1990; 

8.2.7. Kids: qualquer plastimodelo de qualquer categoria ou época, construído e inscrito por 

participante com até 15 anos de idade. 

 

8.3. Em todas as categorias serão considerados modelos construídos em qualquer escala; 

 

8.4. Não concorrerão ferreomodelos, colecionáveis e outros que não plastimodelos 

construídos a partir de kits de plástico injetado, resina ou construídos a partir de 

"scratch build". 

 

8.5. A escolha será feita por comissão instituída, composta de 5 (cinco) juízes. 

 

8.6. Concorrerão os modelos que forem colocados em exposição até domingo às 11:00hs 

 

8.7. A apuração realizar-se-á no domingo (01 de setembro) a partir das 13:00hs e a entrega 

dos prêmios será realizada às 16:00hs deste dia. 

 

 

 



9. Do encerramento 

 

9.1. A retirada dos kits poderá ser feita após as 16:00 do domingo (01 de setembro) e/ou 

após o encerramento do evento, ressalvados os casos de expositores residentes a 

mais de 100km do local da exposição. 

 

9.2. Recomendamos que, na medida do possível, em respeito aos Modelistas e 

Público em Geral que os expositores mantenham seus kits até as 16:00hs de 

domingo, 01 de setembro. 

 

9.3. A comissão organizadora não se responsabilizará pelos modelos não retirados após o 

término do Evento. 

 

 

10. Disposições Finais 

 

10.1. Nas dependências da exposição é proibido: 

10.1.1. fumar, comer, ingerir bebidas, carregar pacotes ou caixas 

10.1.2. tocar nos modelos  

  

10.2. A organização proverá segurança aos modelos inscritos até o término das atividades da 

mostra, ressarcindo o modelista até o limite comercial, (valor de compra desmontado) 

no caso de dano ou perda e não identificado o autor do dano; Caso o causador do dano 

seja identificado o mesmo assumirá o ônus deste reembolso. 

 

10.3. Dúvidas e casos omissos deverão ser encaminhados para resolução por parte da 

Comissão Organizadora da forma que esta julgar mais conveniente. Este regulamento 

poderá sofrer alterações sem prévio aviso de acordo com a necessidade e para o 

melhor êxito do Evento. 



Anexo I – Ficha de inscrição 
 

 

 

Modelos 

IV Mostra de Modelismo de Porto Alegre 

NÚMERO Do modelo: 

Categoria: 

Dia D [  ]       Pacífico[   ]         Malvinas[   ]   

Armas Brasil [  ]       Aeronaves Civis Br[   ] 

Veículos 70-90[   ]                           Kids[   ] 

MODELO:  

FABRICANTE:    

escala:   

extras:   

  
 

 

 

Exemplo: 

IV Mostra de Modelismo de Porto Alegre 

NÚMERO Do modelo: 3 

Categoria: 

Dia D [  ]       Pacífico[   ]         Malvinas[   ]   

Armas Brasil [  ]       Aeronaves Civis Br[   ] 

Veículos 70-90[   ]                           Kids[   ] 

MODELO: Douglas SBD5 Dauntless 

FABRICANTE:  Revell  

escala: 1/32  

extras: Detalhamento da cabine em PH  

  
 

 

 

 

Mercado de Pulgas 

IV Mostra de Modelismo de Porto Alegre 

mercado de pulgas 

Nome   

Modelista   
 


