Societatea Filatelică ,,Bistrițeana,,
str.Dornei, nr.21, 420032, Bistrița
socfilbta@yahoo.com
Nr.1 / 16 ianuarie 2017

REGULAMENT

Expoziția Filatelică Națională, cu participare internațională
VIRTUS ROMANA REDIVIVA ed.VIII-a

1.ORGANIZARE
1.1 Expoziția Filatelică Națională cu participare Internațională VIRTUS ROMANA
REDIVIA (EFNVRR) este organizată de Societatea Filatelică ,,Bistrițeana,, în parteneriat
cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud,Primăria și Consiliul Local Bistrița, Centrul Cultural
Municipal ,,George Coșbuc,, Bistrița sub patronajul Federației Filatelice Române.
1.2 EFNVRR se va desfășura în perioada 6 - 14 mai 2017 și este dedicată împlinirii a 140
de ani de la PROCLAMAREA INDEPENDENTEI de STAT a ROMÂNIEI, 1877-2017
1.3 Colaboratori la realizarea expoziției vor fi: Primăria orașului NĂSĂUD, Biblioteca
Județeană ,,George Coșbuc,, Complexul Muzeal Județean Bistrița-Năsăud, Asociația
Clubul Monarhiștilor Bistrița.
2.PARTICIPARE
2.1 La expoziție pot participa membrii asociațiilor, cluburilor sau cercurilor
filatelice afiliate la Federația Filatelică Română.
2.2 Cererile de înscriere - în anexă - trebuie ca să ajungă la Comitetul de Organizare
până cel mai târziu în 10 aprilie 2017 având completate toate rubricile.Cele care nu vor
avea completate toate rubricile vor fi excluse de la participare.
2.3 Un expozant poate participa cu mai multe exponate dar la clase diferite.
2.4 Exponatele vor avea minim 5 și maxim 8 fețe de panou la maturi și minim 3 și maxim
6 fețe de panou la tineret. Pe o față de panou se pot monta 12 file A4 sau 6 A3 (numai pe
orizontal). Vârsta pentru tineret 16 - 21 ani.
2.5 Exponatele vor fi protejate în folie de plastic transparentă. Fiecare filă pe verso va fi
numerotată funcție de panou precum și datele de identificare - expozant, titlul exponatului.
2.6 Exponatele vor trebui ca să ajungă la Comitetul de Organizare până cel târziu la 24
aprilie 2017 data poștei.
2.7 Exponatele se vor returna în 30 de zile de la închiderea expoziției, iar cele din
aceeași localitate se vor expedia într-un singur colet la o singură adresă.
2.8 Participarea la expoziție este gratuită!
2.9 Exponatele odată depuse la Comitetul de Organizare nu se pot retrage decât la
terminarea expoziției.
3. CLASE DE PARTICIPARE
3.1 Clasa HORS CONCOURS, este destinată membrilor de juriu și rudelor acestora
precum și la cerea expresă a expozantului,
3.2 Clasa de competiție maturi și tineret:
3.2.1 Istorie poștală

3.2.2 Filatelie tradițională
3.2.3 Tematică la genericul expoziției - articolul 1.2 din Regulament
3.2.4 Întreguri poștale
3.2.5 Maximafilie
3.2.6 Cartofilie
3.2.7 Literatură filatelică.
În abordarea exponatelor se va avea în vedere și tematica expoziției conform articolului
1.2 din Regulament
4. JURIU-JURIZARE
4.1 Juriul expoziției va fi alcătuit din 5 membrii și un secretar fără drept de vot.
4.2 Hotărârile juriului se vor lua prin vot majoritar,autoritatea decizională aparținând
președintelui de juriu.
4.3 Hotărârile juriului sunt definitive și nu pot fi contestate.
4.4 Distincțiile ce se vor atribui de la AUR la DIPLOMĂ DE PARTICIPARE.
5. DISPOZIȚII FINALE
5.1 În mod excepțional la această manifestare vor fi invitate 2 exponate de sport. În data
de 6 mai 2017 are loc crosul Gabriela Szabo. Aceste exponate vor fi incluse la clasa Hors
Concours.
5.2 Comitetul de Organizare va edita următoarele materiale:
- 2 medalii din tombac argintat cu efigia domnitorului Carol I și cu M.Kogălniceanu tiraj limitat 5o buc.
- 1-2 cărți maxime în funcție de ce mărci poștale v-a emite Romfilatelia
- 1 plic,pentru crosul din 6 mai
- 2 ștampile - din care una pentru cros
- Catalog,diplome,afișe,invitații etc.
5.3 Un expozant poate primi numai un set de materialele editate,indiferent de câte
exponate are în expoziție
5.4 Comitetul de Organizare își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului
Regulament și de ale comunica în timp util acestea.
5.5 Toată corespondența legată de Expoziție se v-a efectua pe adresa:Societatea
Filatelică ,,Bistriteana,, str.Dornei nr.21 Bistrița sau pe adresa de email din antet.

Persoanele de contact :
Calu Mircea telefon 0720,056.579 sau 0753.030.593
Butnariu Bogdan telefon 0744.773.173
Stancu Ion telefon 0744.526.713

Comitetul de Organizare.

Către,
COMISIA DE ORGANIZARE A EXPOZIŢIEI FILATELICE
„VIRTUS ROMANA REDIVIA” , BISTRIȚA 2017
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“VirtusRomanaRediviva”, 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

_________ 2017
Viza Asociaţiei filatelice

