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REGULAMENTUL
EXPOZIŢIEI FILATELICE NAŢIONALE
VIRTUS ROMANA REDIVIVA ed. XI-a
Bistriţa 14 - 21 mai 2018
1. ORGANIZARE
1.1 Expoziţia Filatelică Naţională ,, VIRTUS ROMANA REDIVIVA " ed.XI-a este
organizată de Societatea Filatelică ,,Bistriţeana" în parteneriat cu Primăria şi Consiliul
Local Bistriţa, Primăria şi Consiliul Local Năsăud, Centrul Cultural Municipal ,,George
Coşbuc" Bistriţa, Casa de Cultură ,,Liviu Rebreanu" Năsăud, Muzeul Grăniceresc
Năsăudean.
1.2 Expoziţia se va desfăşura în perioada 14 - 20 mai 2018 şi este dedicată împlinirii a
100 de ani de la terminarea Primului Război Mondial, Zilei Eroilor Neamului şi
Centenarului Marii Uniri.
2. PARTICIPARE
2.1 La expoziţie pot participa membrii Asociaţiilor Filatelice şi ori ce grupare care este
afiliată la Federaţia Filatelică Română.
2.2 Cererile de înscriere - conform anexă - trebuie ca să ajungă la Comitetul de
Organizare până cel târziu la data de 30 aprilie 2018, având complectate toate rubricile.
Cererile care nu vor avea complectate toate rubricile nu vor fi luate în considerare.
2.3 Un expozant poate participa la toate clasele de competiție, dar numai cu un singur
exponat de fiecare clasă.
2.4 Exponatele vor avea minim 5 feţe şi maxim 8 feţe pentru maturi, iar la tineret (16 - 21
ani) minim 3fețe, maxim 6 feţe de panou. Panourile au 12 foi A4 sau 6 file A3 montate pe
orizontală.
2.5 Exponatele vor fi protejate în folie transparentă de plastic. Fiecare filă va avea
inscripţionat pe verso: numărul, numele expozantului, titlul exponatului.
2.6 Exponatele vor trebui ca să ajungă la Comitetul de Organizare până cel târziu la data
de 5 mai 2018. Nu trimite-ţi după această dată căci nu vor fi ridicate de la poştă.
2.7 Exponatele se vor returna în 30 de zile de la terminarea expoziţiei pe cheltuiala
Organizatorului. Exponatele din aceiaşi localitate se vor returna la un singur destinatar cu
inventar.
2.8 Participare la expoziţie este gratuită. Exponatele odată depuse la Comitetul de
Organizare nu se pot retrage decât după închiderea expoziţiei.
3.CLASE DE PARTICIPARE
3.1 Clasa HORS CONCOURS este destinată membrilor de Juriu şi rudele acestora
precum şi celor care solicită acest lucru în mod expres.
3.2Clasa de Competiţie, pentru maturi şi tineret :
3.2.1 Istorie Poştală
3.2.2 Filatelie tradiţională
3.2.3 Tematica axată pe genericul expoziţiei - pct. 1.2 din Regulament
3.2.4 Întreguri Poştale
3.2.5 Maximafilie
3.2.6 Cartofilie
3.2.7 Literatură Filatelică
3.2.8 Open
3,2.9 Un panou

4.JURIZAREA
4.1 Juriul Expoziţiei va fi format din 3 membrii şi un secretar fără drept de vot
4.2 Hotărârile Juriului se vor lua prin vot majoritar, sunt definitive şi nu pot fi contestate.
4.3 Distincţii.Juriul va acorda puncte conform regulamentelor FIP şi va propune
acordarea de Diplome în rang de Medalie de la Aur la Diplomă de Participare.
5.DISPOZIŢII FINALE
5.1 Toate materialele filatelice ce vor fi editate cu acest prilej se vor distribui gratuit
tuturor expozanţilor şi celor implicaţi în realizarea expoziţiei.
5.2 Un expozant nu va putea primi mai mult de un set din materialele editate, indiferent
de câte exponate a prezentat.
5.3 Comitetul de Organizare îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului
regulament şi a le comunica în timp util viitorilor participanţi.
5.5 Toată corespondenţa legată de Expoziţie se va adresa la :Societatea Filatelică
,,Bistriţeana" str.Dornei nr.21 Bistriţa; cod 420032, sau pe adresa de email din antet.
5.6 Persoane de contact:
Calu Mircea telefon : 0720.056.579 sau 0753,030.0593
Stancu Ioan telefon 0744.526.713
Butnariu Bogdan 0744.773.173

Comitetul de Organizare.

Către,
COMISIA DE ORGANIZARE A EXPOZIŢIEI FILATELICE
„VIRTUS ROMANA REDIVIA” , BISTRIȚA 2018
CERERE DE PARTICIPARE
Subsemnatul/a _________________________________________ domiciliat/ă în
_____________________,str_________________________, nr_____sc_____ap______
telefon _____________________, născut/ă în anul _________ , membru al ASOCIAȚIEI
FILATELICE ____________________________________________ , din anul ________,
Vă rog să mă înscrieţi ca participant la“Virtus Romana Rediviva”, organizată de
dumneavoastră, cu exponatul filatelic proprietate personală, cu titlul

___________________________________________________________ .
Exponatul este format din _____ file album format A 4
și _____ file album format A 3
Exponatul a parrticipat la:
An
Expoziția

Premii/distincții obținute

Valoarea colecţiei – conform inventar ________ de lei .
Condiţiile de participare la expoziţie îmi sunt cunoscute şi mă oblig să predau
exponatul Comitetului de organizare, conform regulamentului.
Data:

Semnătura

_________ 2018
Viza Asociaţiei filatelice

