REGULAMIN
KRAJOWEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ
„PSZCZYNA 2009”

§1
Organizacja i załoŜenia
1/ Organizatorami Krajowej Wystawy Filatelistycznej „ PSZCZYNA 2009” są:
- Urząd Miasta
Pszczyna
- Starostwo Powiatowe Pszczyna
- Centrum Pocztowe
Rybnik
- Zarząd Oddziału PZF
Rybnik
W ich imieniu działa Komitet Organizacyjny Wystawy ( KOW ).
2/ Wystawa powyŜsza jest wystawą konkursową II-go stopnia.
3/ Wystawa odbywać się będzie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie przy ul. Basztowej nr 4, w ramach
obchodów Dni Pszczyny.
4/ Krajowa Wystawa Filatelistyczna „ Pszczyna-2009” odbędzie się z okazji:
830. rocznicy powrotu Ziemi Pszczyńskiej do Śląska
90. rocznicy Pierwszego Powstania Śląskiego.
5/ Otwarcie wystawy nastąpi dnia 21.08.2009 r. o godz. 1000 w Hali Sportowej MOSIR, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4,
a zamknięcie w tym samym miejscu w dniu 26.08.2009 r. o godzinie 1400. Wystawa będzie czynna codziennie w
dniach od 21.08.2009 do dnia 25.08.2009 w godzinach od 1000 do 1700, a dnia 26.09.2009 do godziny 1400.
6/ Siedziba Komitetu Organizacyjnego Wystawy (KOW) mieści się w: 43–200 Pszczyna, ul. Konopnickiej 53, telefon 032 –
210 33 10, kom. 666-098-775. Biuro wystawy będzie czynne w kaŜdy poniedziałek i środę w godz. 1700 – 2000.
7/ Wystawcami mogą być: Poczta Polska, Muzeum Poczty Polskiej i Telekomunikacji, członkowie Polskiego Związku
Filatelistów oraz inni zaproszeni przez KOW goście.
8/ Warunkiem uczestnictwa w Wystawie jest co najmniej uzyskanie na wystawie III stopnia dwa razy dyplomu w randze
medalu duŜego srebrnego (w klasie młodzieŜowej dwa razy dyplomu w randze medalu srebrnego) lub posiadanie
upowaŜniającego atestu.
9/ KaŜdy wystawca otrzyma do dyspozycji liczbę ekranów 16 kartowych zgodnie z art. 5.6, 5.7 i 5.8 regulaminu GREX –
PZF.
10/ KaŜda karta eksponatu powinna być ponumerowana i opatrzona na odwrocie nazwiskiem właściciela oraz
umieszczona w odpowiedniej osłonce.
11/ Odpłatność za jeden ekran oraz za jedną pozycję literatury wynosi: 20,00 zł.( słownie: dwadzieścia złotych).
PowyŜsza opłata nie dotyczy klas pozakonkursowych i młodzieŜowej.
§2
WyróŜnienia i nagrody
1/ W Krajowej Wystawie Filatelistycznej „PSZCZYNA 2009” organizatorzy dopuszczają następujące klasy wystawowe:
A/ Klasy pozakonkursowe:
- klasa oficjalna,
- klasa honorowa,
- klasa sędziowska,
B/ Klasy konkursowe:
- klasa filatelistyki tradycyjnej,
- klasa historii poczty,

-

klasa
klasa
klasa
klasa

całostek pocztowych,
aerofilatelistyki,
maksimafilii,
młodzieŜowa:
a/ do 15 lat,
b/ 16-18 lat i eksponaty zespołowe,
c/ 19-21 lat.
- klasa znaków fiskalnych,
- klasa eksponatów jednoekranowych,
- klasa literatury filatelistycznej.
2/ Oceny eksponatów dokona Sąd Konkursowy Wystawy wg zasad zawartych w GREV-PZF, SREV- Regulaminy Specjalne
Eksponatów na Wystawach konkursowych. Sąd Konkursowy Wystawy powołuje - na wniosek Głównego Kolegium
Sędziów - Prezydium ZG PZF. Ocena Sądu Konkursowego obejmuje eksponaty wystawione oraz znajdujące się w
„magazynie”, z zachowaniem zasad Art. 19.5. GREX-PZF. Sąd Konkursowy ma prawo dokonywać zmian w
zakwalifikowaniu eksponatów do poszczególnych klas, a takŜe - w przypadku naruszenia zasad wystawiennictwa PZF
lub niniejszego regulaminu - wyłączyć eksponat z oceny.
3/ Eksponaty wystawione w klasach konkursowych mogą otrzymać następujące wyróŜnienia przyznawane przez jury
wystawy:
- dyplom w randze medalu :
- duŜy złoty
- złoty
- duŜy pozłacany
- pozłacany
- duŜy srebrny
- srebrny
- posrebrzany
- brązowy.
oraz
Grand Prix Wystawy
Nagrody Specjalne Wystawy
Gratulacje Jury
4/ NajwyŜszym wyróŜnieniem w klasie młodzieŜowej jest dyplom w randze medalu duŜego pozłacanego.
5/ Nagrody ufundowane przez instytucje i fundatorów indywidualnych przekazane zostaną do dyspozycji Jury w celu ich
przyznania, w miarę moŜliwości, zgodnie z Ŝyczeniem ofiarodawcy.
6/ Lista nagród zostanie przekazana przez KOW przewodniczącemu Sądu Konkursowego.
7/ Eksponaty, które nie wyróŜniono dyplomem w randze medalu otrzymują od organizatorów wystawy zaświadczenie
uczestnictwa.
§3
Przygotowania do otwarcia wystawy
1/ Komitet Organizacyjny Wystawy (KOW) w terminie do dnia 30. listopada 2008 r. prześle do Okręgów zaproszenia do
udziału w Krajowej Wystawie Filatelistycznej „PSZCZYNA 2009” wraz z regulaminami.
2/ Wystawcy chcący brać udział w powyŜszej wystawie w terminie do dnia 28 lutego 2009 r. prześlą na adres KOW (
patrz § 1 pkt 5) „Zgłoszenie udziału w wystawie PSZCZYNA 2009” wraz z kopią strony tytułowej eksponatu / karty z
planem.
3/ KOW zawiadomi wystawców w terminie do dnia 31 marca 2009 r. o przyjęciu eksponatu i przyznanej powierzchni
ekspozycyjnej.
4/ W terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. wystawca zobowiązany jest wnieść opłatę za przyznane ekrany na konto
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „ PSZCZYNA 2009” nr konta 95 1050 1315 1000 0023 1723 1344.

5/ Do eksponatu wystawca zobowiązany jest dołączyć 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).
6/ KOW wystawy zastrzega sobie prawo nie przyjęcia eksponatu na wystawę bez podania przyczyn.
7/ Wystawca z waŜnych powodów moŜe zrezygnować z udziału w wystawie pod warunkiem, Ŝe zgłosi to co najmniej na 2
tygodnie przed otwarciem wystawy.
8/ KOW za nie przesłane eksponaty bądź w razie rezygnacji z udziału w wystawie nie będzie zwracał opłaty za ekrany.
9/ Za dobór eksponatów do poszczególnych klas konkursowych odpowiada komisarz wystawy kol. Karol Micza, tel. (0-32)
210-61-71, kom 888 224 814 lub e-mail: kami47@2com.pl
10/ Przyjęte eksponaty winne być dostarczone na wystawę indywidualnie lub zbiorowo w terminie do dnia 15 sierpnia
2009 r. na adres KOW lub na adres wskazany w formularzu „Zgłoszenia”.
11/ Koszt dostarczenia eksponatu na wystawę ponosi wystawca.
§4
Zakończenie wystawy
1/ KOW ponosi odpowiedzialność za eksponaty od chwili ich przyjęcia do magazynu do chwili zwrotu ich wystawcy lub
do chwili nadania ich na pocztę lub przekazania go innemu licencjonowanemu przewoźnikowi.
2/ Ubezpieczenie eksponatu pozostaje w gestii wystawcy.
3/ Bez zgody KOW eksponat nie moŜe być wycofany z wystawy przed jej zakończeniem, nie mogą być teŜ dokonane w
nim Ŝadne zmiany.
4/ W dniu zamknięcia wystawy, a przed palmaresem, tj. w godz. od 1000 do 1200 wystawcy będą mieli moŜliwość
przeprowadzenia rozmów z jurorami. Dokładna informacja o rozmowach z jury będzie podana w zaproszeniu na
wystawę.
5/ Zwrot eksponatów nastąpi:
a/ w dniu 26.08.2009 r. bezpośrednio po zamknięciu wystawy do rąk wystawcy lub osoby przez niego
upowaŜnionej .
b/ do 5 dni po zamknięciu wystawy przesyłką pocztową (licencjonowanego przewoźnika) z podaniem wartości
zadeklarowanej przez wystawcę w specyfikacji. Koszt przesyłki ponosi wystawca.
§5
Przepisy końcowe
1/ Na terenie wystawy osobom fizycznym nie wolno bez zgody organizatorów prowadzić Ŝadnego handlu ani dokonywać
transakcji wymiennych.
2/ Prawo sprzedaŜy znaków pocztowych mają jedynie stoiska pocztowe, stoiska innych instytucji uprawnionych przez
KOW oraz własne stoisko Komitetu Organizacyjnego.
3/ Przez podpisanie „Zgłoszenia” kaŜdy wystawca stwierdza, Ŝe zna przepisy niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się
do podporządkowania się tym przepisom i wydanych na ich podstawie zarządzeniom organów sprawujących nadzór
nad wystawą.
4/ W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny Wystawy w porozumieniu z
Prezydium ZG PZF.
5/ Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PZF decyzją nr 6/XIX/INTERN. z dnia 2008.10.22.

