REGULAMIN SPECJALIZOWANEJ
KRAJOWEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ
„CAŁOSTKI - 2016” w TRZEBINI
1. Organizatorami wystawy są
- Urząd Miasta Trzebinia
- Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini
- Miejska Biblioteka w Trzebini,
- Okręg Małopolski PZF w Krakowie
- Oddział PZF Chorzów
- Koło PZF nr 7 w Trzebini
2. Wystawa niniejsza jest wystawą stopnia II jest o zasięgu ogólnokrajowym.
3. Wystawa czynna będzie codziennie od dnia 16.09 do 22.09.2016 r. w Dworze Zieleniewskich, ul.
Piłsudskiego 48 w godz. 10°° do 17°°. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 16.09 br. o godz. 17°°, a
zamknięcie 22.06 br. o godz. 12°°.
4. Wszelką korespondencję związaną z wystawą należy kierować na adres Marian Kazieczko, ul. St.
Batorego 5, kod 32-545 Karniowice-Dulowa
e-mail: kazieczko.marian@poczta.onet.pl.
Biuro KOW czynne jest codziennie w godz. 17°° - 20°°
5. Wystawcami mogą być członkowie Polskiego Związku Filatelistów oraz inni zaproszeni przez KOW.
6. W klasie konkursowej mogą uczestniczyć wystawcy dorośli. W wystawie mogą wziąć udział
eksponaty dotychczas nie wystawiane, ale posiadające odpowiedni atest.
7. Do ekspozycji będą przyjęte jedynie eksponaty umieszczone jednostronnie na kartach
wystawowych znormalizowanego formatu.
8. Za wystawienie eksponatu pobiera się opłatę 10 zł za ekran
9. Zgłoszenie wstępne, potwierdzone przez OKW ZO należy przesłać do KOW do dnia 15.07.2016 r.
wraz z kopią karty tytułowej, (kartą z planem) oraz krótkim opisem eksponatu.
Po tym terminie będą mogły być przyjęte eksponaty tylko w miarę posiadania wolnej przestrzeni
ekspozycyjnej, przy czym eksponaty te mogą nie być umieszczone w katalogu wystawy.
10. KOW zawiadomi wystawców w terminie do 15.08.2016 r. o przyjęciu eksponatu wraz z przyznaną
powierzchnią ekspozycji (liczbie ekranów - 1 ekran = 16 kart wystawowych). Eksponat musi posiadać
kartę tytułową, każda karta winna być ponumerowana, opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem
umieszczona w przeźroczystej osłonce. Do eksponatu wystawca dołącza w dwóch egz. specyfikację
zawartego materiału na poszczególnych kartach oraz metrykę eksponatu.
Druki specyfikacji KOW prześle wystawcom wraz z decyzją o przyjęciu eksponatu na wystawę.
11. Pod względem filatelistycznym i technicznym eksponat musi odpowiadać warunkom regulaminu
oraz być przygotowany w sposób wskazany na formularzu zgłoszenia. Wystawca może udzielać KOW
wskazówek dotyczących sposobu rozmieszczenia poszczególnych kart w przydzielonych mu
ekranach ekspozycyjnych. W tym celu wystawca może dołączyć plan ekspozycji.
12. Komitet Organizacyjny wystawy zastrzega sobie prawo nie przyjęcia eksponatu na wystawę, jak
również prawo do nie wystawienia przyjętego już na wystawę eksponatu bez podania przyczyny.
Wystawca ma prawo zrezygnować z ważnych powodów - z udziału w wystawie. Zgłoszenie rezygnacji
musi mieć miejsce, co najmniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia wystawy.
13. Za dobór eksponatów do klas wystawowych odpowiada Komisarz Wystawy, kol. Marian
KAZIECZKO, 32 613 81 92, e-mail kazieczko.marian@poczta.onet.pl

14. Przyjęte eksponaty powinny być dostarczone na wystawę do dnia 10.09.2016 r. na adres
wskazany w formularzu zgłoszenia. Koszty dostarczenia eksponatu na wystawę ponosi wystawca lub
macierzysty Okręg.
15. Komitet Organizacyjny Wystawy ponosi odpowiedzialność za eksponaty od chwili ich przyjęcia do
magazynu, do chwili zwrotu wystawcy (przy odbiorze bezpośrednio przez wystawcę) lub do chwili
nadania ich na pocztę lub innego licencjonowanego przewoźnika. W czasie trwania wystawy Komitet
Organizacyjny zapewnia eksponatom należytą ochronę. Ewentualne ubezpieczenie eksponatu
pozostaje w gestii wystawcy.
16. Bez zgody Komitetu Organizacyjnego eksponat nie może być wycofany z wystawy przed jej
zakończeniem. Podczas trwania wystawy nie mogą być również dokonywane w eksponacie żadne
zmiany.
17. Eksponaty będą wystawione według następującej klasyfikacji;
Klasa konkursowa
- klasa całostek pocztowych - CP
- klasa eksponatów jednoekranowych w zakresie całostek JE- CP
18. Oceny eksponatów w klasie konkursowej dokonuje Sąd Konkursowy Wystawy, powołany na
wniosek Głównego Kolegium Sędziów i zatwierdzony przez Prezydium ZG PZF. Ocena Sądu
Konkursowego obejmuje eksponaty wystawione oraz znajdujące się w „magazynie” z zachowaniem
zasad Art. 19.5. GREX - PZF.
19. Eksponaty wystawione w klasie konkursowej mogą otrzymać wyróżnienia zgodne z art. 5.4.
GREV - PZF. Nagrody ufundowane przez instytucje i fundatorów indywidualnych, przekazane zostaną
do dyspozycji jury w celu ich przyznania, w miarę możliwości, zgodnie z życzeniem ofiarodawców.
20. Wystawcy otrzymują bezpłatnie po 1 egzemplarzu katalogu wystawy i palmaresu oraz inne
wydawnictwa.
21. W dniu zamknięcia wystawy, w godz. 10°° -12ºº wystawcy będą mieli możliwość przeprowadzenia
rozmów z jurorami.
22. Zwrot eksponatów nastąpi: w ciągu 1 godziny po zamknięciu wystawy, bezpośrednio do rąk
wystawcy lub osoby upoważnionej, nieodebrane eksponaty zostaną wysłane na adres wystawcy nie
później niż 10 dni po zamknięciu wystawy przez pocztę / licencjonowanego przewoźnika przesyłką
wartościową, z podaniem wartości zadeklarowanej przez wystawcę. Koszt przesyłki ponosi wystawca.
23. Prawo sprzedaży znaków pocztowych mają stoisko poczty i innych instytucji uprawnionych przez
Komitet Organizacyjny Wystawy oraz własne stoisko Komitetu Organizacyjnego. Na terenie wystawy
dopuszcza się uprawianie handlu filatelistycznego i dokonywanie transakcji wymiennych za zgodą i na
warunkach określonych przez KOW.
24. Przez podpisanie zgłoszenia wystawcy stwierdzają, że znają przepisy niniejszego Regulaminu
oraz zobowiązują się do podporządkowanie tym przepisom i wydanym na ich podstawie zarządzeniom
władz i organów wystawowych.
25. Zwiedzający wystawę są obowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych oraz do
stosowania się do zarządzeń organów sprawujących nadzór nad wystawą.
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny
Wystaw.
27 Właściwe organa Polskiego Związku Filatelistów są uprawnione do dokonywania zmian w
niniejszym Regulaminie. Zmiany takie, o ile dotyczą praw i obowiązków wystawców, powinny być
podane do ich wiadomości.
.28. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Okręgu PZF w Krakowie na posiedzeniu w
dniu 15.02.2016r. Uchwała Nr .7/XX/ZO/2016.oraz Decyzja Nr 110/XX/2016 Prez..ZG PZF

