
Language

 

Меню

НАЧАЛО

АВИАЦИЯ

ОКЕАН

АРМИЯ И ТЕХНИКА

ОБЩИ НОВИНИ

КОНТАКТИ

ФОРУМ

ИК "ЕЪР ГРУП

2000"

вход

Регистрирай се

Коментари и
анализи

Успешен министър
ли е Аню Ангелов?

(76) (0)
24 на сто от
пълнолетните
граждани смятат, че
Аню Ангелов е
успешен министър

Otbrana.com

Най-успешно
справящите се с
работата си министри
от кабинета са
Николай Младенов
(39%) и Цветан
Цветанов (35%). Това
сочат резултатите от
социологическо
проучване на агенция
"Сова Харис" за
социалните,
политически и и ...

Търси

Facebook

Връзки

КНИГИ
сп. КРИЛЕ
сп. ОКЕАН
сп. ОРЪЖИЕ
сп. РЕТРОСАЛОН
сп. ОКЕАН DREAMS

Други раздели

БГ летища
БГ пристанища
По Дунава
Авио бизнес
Оръжеен бизнес
Морски бизнес
Бизнес авиация
Лека авиация
Яхти
Туризъм
Моделизъм
Българските военни
паметници

Реклама

0

Политика, армия, национална сигурност.

Започна шестата
изложба-конкурс на
клуб "Стендов
моделизъм-България"

15 май 2010 | 21:54 | pan.bg  (580) (0)

Снимки - Свилен Христов, сп.Клуб КРИЛЕ"

Днес в сградата на Националния военноисторически музей в
София бе открита шестата открита изложба-конкурс на Клуб
"Стендов моделизъм - България". Изложбата ще продължи и
утре - 16 май.

Поканени са всички желаещи да споделят плодовете на
своето хоби или да разгледат експозицията. Подробната
програма и информация за конкурса е публикувана в
Раздела за изложби на сайта.
http://scalemodels-bg.com/?frame=/exhibitions/
Клуб "Стендов моделизъм - България" е учреден през 2006
год. и зад гърба си има проведени пет национални изложби,
отразени във водещите български медии, както и над десет
международни участия. През април т.г. Клубът се представи
достойно на традиционните изложби в Mosonmagyarovar,
Унгария, и в Kavala, Гърция.

Програма:
1. Подреждане на експозицията - от 09 часа на 15.05.2010
2. Откриване - 12.00 часа на 15.05.2010
3. Оглед и оценка на моделите - от 14.00 часа
4. Закриване на първият изложбен ден - 17.00 часа
5. Откриване на вторият изложбен ден - 09.00 часа на
16.05.2010
6. Приключване оценяването на моделите - 12.00 часа
7. Награждаване и закриване на изложбата - 14.00 часа.

Експозиция:
- от 10.00 до 17.00 на 15.05.2010
- от 09.00 до 16.00 на 16.05.2010

Снимки от събитието:

Recommend



Още коментари.

Авио раздел

Авио архиви
Авио списания
БГ ВВС 1912 г.-1945 г.
БГ ВВС 1945 г.-2009 г.
БГ военни пилоти
Световни асове
Авио мемориали

Морски раздел

Морски архиви
БГ ВМС 1879-1944 г.
БГ ВМС 1945-2009 г.
БГ Морски флот
БГ Речен флот
Морски списания
В каюткомпанията
Непознатите кораби

Други раздели

Оръжейни архиви
Военно образование
История на България
Национална сигурност
и разузнаване
Речник на военните
термини и техника

Брояч

 













Прочети още статии от раздела.

Коментари:

Напиши коментар

*Име:

E-mail:

*Код за сигурност:

*Съобщение:

Задължителните полета за попълване са отбелязани със знака *

За да не пишете всеки път името си и кода за сигурност, когато

коментирате, влезте в профила си или ако нямате такъв се регистрирайте.

Type the two words:



За контакти
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