REGULAMIN
KRAJOWEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ
100 EKSPONATÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
1. Organizatorem wystawy są:

2.

3.

4.

5.
6.

7.

− Okręg Warszawski Polskiego Związku Filatelistów,
− Poczta Polska S.A.,
− Klub Zainteresowań PZF VARSAVIANA.
Wystawa powyższa jest wystawą specjalizowaną II stopnia wyłącznie w klasie
eksponatów jednoekranowych.
Wystawa czynna będzie w dniach od 11.05.2018 do 21.05.2018 w Centrum
Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia w Warszawie ul.
Marszałkowska 25/27.
Siedziba Komitetu Organizacyjnego Wystawy (KOW) mieści się w Zarządzie Okręgu
Warszawskiego PZF w Warszawie Al. Wilanowska 115 lok 59A, 02-765 Warszawa.
Biuro ZO jest czynne w poniedziałek i czwartek w godz. od 15:00 do 18:00 oraz
wtorek od 10:00 do 13:00.
Wszelką korespondencję związaną z wystawą należy kierować elektronicznie do
Okręgu Warszawskiego PZF zopzfwarszawa@wp.pl lub do Komisarza Wystawy
zygmunt.zurek@interia.pl
albo
listownie na adres biura ZO/Warszawa PZF
z dopiskiem KWF „100 EKSPONATÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”. Informacji
udziela również przewodniczący Komitetu Organizacyjnego jacek.kosmala@gmail.com
(tel. 602 651 375).
Wystawcami mogą być członkowie Polskiego Związku Filatelistów oraz inni zaproszeni
przez KOW.
W klasie konkursowej mogą brać udział wszyscy wystawcy, których eksponaty osiągnęły
minimum kwalifikacyjne do udziału w wystawie II stopnia (2 x medal PZ na wystawie
III stopnia). W wystawie mogą wziąć udział eksponaty dotychczas nie wystawiane, ale
posiadające odpowiedni atest.
Do ekspozycji będą przyjęte jedynie eksponaty umieszczone jednostronnie na kartach
wystawowych znormalizowanego formatu.

8. Za wystawienie pobiera się opłatę w wysokości 10 zł za eksponat.
Opłaty za wystawienie eksponatu należy przekazać na konto Zarządu Okręgu
Warszawskiego PZF w Banku PKO BP Nr 51 1020 1156 0000 7802 0007 5242
z dopiskiem KWF „100 EKSPONATÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”.
Za eksponaty nie dostarczone na wystawę organizatorzy nie będą zwracać opłaty za
ekrany. Eksponaty zaproszone są zwolnione z opłaty.
9. Zgłoszenia wstępne, potwierdzone przez Okręgową Komisję Wystaw, należy kierować
do KOW do dnia 26.03.2018 r. wraz z kopią karty tytułowej oraz krótkim opisem
eksponatu.
Zgłoszenia należy przesyłać na formularzach dostarczonych przez Komitet
Organizacyjny Wystawy.
10. Komitet Organizacyjny Wystawy zawiadomi wystawców w terminie do dnia 12.04.2018
r. o przyjęciu eksponatu.
11. Każdy eksponat musi zawierać kartę tytułową. Każda jego karta winna być
ponumerowana, opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz umieszczona
w przeźroczystej osłonce. Do eksponatu wystawca dołącza sporządzoną w dwóch
egzemplarzach specyfikację zawartego materiału na poszczególnych kartach
wystawowych oraz jego metrykę.
Druki specyfikacji zostaną przesłane wraz z decyzją o przyjęciu eksponatu na wystawę.
12. Pod względem filatelistycznym i technicznym eksponat powinien odpowiadać
warunkom regulaminu oraz być przygotowany w sposób wskazany na formularzu
zgłoszenia.
13. Komitet Organizacyjny wystawy zastrzega sobie prawo nie przyjęcia eksponatu na
wystawę bez podania przyczyny. Wystawca ma prawo zrezygnować z ważnych
powodów z udziału w wystawie. Zgłoszenie takiego faktu musi mieć miejsce na co
najmniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia wystawy. W wypadku rezygnacji z
uczestnictwa po tym terminie, KOW nie zwraca opłat za ekrany.
Za dobór eksponatów do klas wystawowych odpowiada Komisarz Wystawy.
15. Przyjęte eksponaty powinny być dostarczone w terminie do dnia 10.05.2018 r., na
adres biura Komitetu lub inny adres ustalony z KOW. Koszty dostarczenia eksponatu
na wystawę ponosi wystawca lub macierzysty Okręg.
16. 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 zapewnia eksponatom należytą
ochronę. Ewentualne ubezpieczenie eksponatu pozostaje w gestii wystawcy.

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PZF decyzją Nr 31/XXI/PR/2018 z dnia
16 lutego 2018 r.

