
Gratka dla fanów modelarstwa w Koszęcinie

Już  w  najbliższy  weekend  fani
modelarstwa  tłumnie  przybędą  do
Koszęcina.  W  dniach  7-8  maja  2016  r.
odbędzie się tam bowiem V Koszęciński
Festiwal  Modelarski  i  I  Konkurs  Modeli
Redukcyjnych  „Koszęciński  Rak”.  Nie
zabraknie  także  wystawców  takich  jak
sklepy modelarskie czy drukarnia 3D.

Impreza organizowana jest przez Koszęcińskie Kółko Modelarskie "Broń i Barwa", wraz z
Domem Kultury w Koszęcinie i odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół w Koszęcinie.
Konkurs  ma  charakter  otwarty,  uczestniczyć  mogą  w  nim  zarówno  modelarze
indywidualni, jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach, bez względu na wiek. Towarzyszy
mu pozakonkursowa wystawa  dla  wszystkich  osób  i  klubów chcących  zaprezentować
swoje modele. W sobotę wystawa będzie czynna od godz. 9 do 18. Oficjalne otwarcie
odbędzie się o godz.  10, natomiast  modele można zgłaszać do godz.  13.  Ogłoszenie
wyników konkursu nastąpi w niedzielę, ok. godz. 13.30. 

Uczestnicy konkursu i odwiedzający wystawę będą mieli także możliwość zapoznania się
z ofertą sklepów modelarskich oraz Drukarni Golem 3D, która pierwszego dnia imprezy
zaprezentuje  możliwości  najnowszej  technologii  mogącej  wspomóc  modelarzy.  Wśród
prezentowanych wydruków znajdą się m.in. ultraprecyzyjne wydruki, wykonane dyszą 0,2
mm,  które  mogą  szczególnie  zainteresować  modelarzy,  ale  także  wydruki
wielkogabarytowe (np. makieta architektoniczna, 1,5-metrowej długości makieta karabinu
Barett,  nieco  mniejsza  makieta  karabinu  snajperskiego  Bor)  czy  spersonalizowane,
ergonomiczne  wydruki  –  nakładka  na  mysz  komputerową,  uchwyty  kijków  do  nordic
walkingu, egzoszkielet.  

---
Drukarnia  Golem  3D  oferuje  usługę  druku  przestrzennego,  skanowania  3D,
projektowania  3D parametrycznego i  klasycznego.  Doświadczenie  w branży druku 3D
zdobywamy  od  2010  r.  Pracujemy  na  drukarkach  Golem,  zaprojektowanych  i
wytworzonych w Polsce. Nasze usługi to gwarancja profesjonalizmu i wysokiej jakości.
Swoją ofertę kierujemy do Klientów biznesowych oraz osób prywatnych.  Poza realizacją
zleceń oferujemy także nieodpłatną pomoc autorom nowatorskich projektów – Mecenat
Druku 3D. Zespół Drukarni Golem 3D tworzą ludzie z pasją.  Z pełnym zaangażowaniem
podchodzimy zarówno do projektów komercyjnych,  jak  i  non profit.  Stale  poszerzamy
swoją wiedzę w kwestiach technicznych oraz nowinek na rynku. 
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