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Konkurs Modelarski Forum Strategie to inicjatywa mająca na celu promowanie wargamingu
historycznego, w szczególności jego aspektu modelarskiego, przyczynianie się do podnoszenia
umiejętności w zakresie malowania figurek i wymianę doświadczeń między uczestnikami
odnośnie stosowanych technik modelarskich. Jest to konkurs z nagrodami, oceniany i
punktowany przez jury. Podstawą oceny są zdjęcia pomalowanych modeli zamieszczone na
forum w dziale konkursu. Pod koniec każdej edycji konkursu tworzymy na Portalu galerię
wszystkich prac, które zostały w niej wystawione, a przy ogłoszeniu wyników prezentujemy
prace zwycięzców. Konkurs rozgrywany jest w kilku kategoriach. Są one dość ogólne na tle
specjalizacji, jaka występuje w typowych konkursach modelarskich, ale na nasze potrzeby jak
do tej pory wystarczały. Od czasu do czasu pojawiają się kategorie specjalne, tak że kształt
konkursu z edycji na edycję ulega zmianom. Konkurs pozwala na sprawdzenie swoich
umiejętności malowania figurek. Dodatkową wartością, jaką z sobą niesie, są dyskusje na temat
prac uczestników, zwyczajowo toczące się na forum w poszczególnych wątkach im
poświęconych. Niezależnie od nagród i samego uczestnictwa można się zatem wiele
dowiedzieć i wymienić doświadczeniami. Sponsorami nagród w konkursie są księgarnia
internetowa Wojenna.pl, Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości „Pola Chwały” oraz
wydawcy książek historycznych, producenci figurek do gier bitewnych i inne firmy z branży
wargamingowej. Nagrody otrzymują najlepsze prace w poszczególnych kategoriach
konkursowych, jednocześnie część nagród jest rozlosowywana wśród wszystkich uczestników,
tak że nawet początkujący mają szansę wygrać u nas nagrody. Innymi słowy, dążymy do tego,
by liczyło się także uczestnictwo. Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym jego
regulamin, znaleźć można w
dziale konkur su na
forum
. Znajdują się tam także wszystkie prace, jakie były wystawiane w dotychczasowych edycjach.
Konkurs organizujemy cyklicznie, dwa razy do roku: pierwsza edycja odbywa się późną jesienią
i w zimie, druga późną wiosną i w lecie.
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