ASOCIATIA FILATELICA TIMISOARA
L’ASSOCIATION PHILATELIQUE
PHILATELISTENVEREIN
PHILATELICAL ASSOCIATION

EXPOZITIA FILATELICA NATIONALA „TIMISOARA
CANTA” - REGULAMENT
I.SCOP, ORGANIZARE, PARTICIPARE
1.Expozitia Filatelică Naţională „Timişoara Cântă”, marchează 70 de ani de la
Spectacolul Inaugural al Operei Nationale Române Timişoara şi 70 de ani de la
înfiinţarea Filarmonicii Banatul din Timisoara.
2.Expozitia este organizată de: Federaţia Filatelică Română prin Asociatia
Filatelică Timişoara în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara, şi
Consiliul Judeţean Timiş, şi se desfăşoară în perioada 03- 08 noiembrie 2017, la
Universitatea de Vest din Timişoara.
3.Expozitia este deschisă participarii expozanţilor români şi străini şi se
desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare a
Expoziţiilor Filatelice din România şi în conformitate cu prezentul Regulament.
4.Participarea este deschisă tuturor filateliştilor români şi străini cu exponate
care corespund din punct de vedere al claselor admise prin prezentul
Regulament.
5.Expoziţia va fi organizatã pe următoarele clase:
5.1.Clasa de onoare, în afara concursului - exponate ale membrilor
juriului şi exponate invitate;
5.2.Clase de competiţie - maturi şi tineret cuprinzând exponate tematice :
5.2.1.Tema muzică;
5.2.2.Cultura si etnografie;
5.3.Alte clase de competiţie (adulţi şi tineret).
5.3.1.Istorie poştală şi filatelică;
5.3.2.Filatelie tradiţională;
5.3.3.Maximafilie;
5.3.4.Marcofilie ;
5.3.5.Fiscalotelie ;
5.3.6.Open Class ;
5.3.7. Clasa 1 panou ;
5.3.8.Cartofilie.
5.3.9.Literatură
6.Participarea la expoziţie este gratuitã. Cheltuielile poştale vor fi suportate de
participant la trimitere şi de organizatori la returnare.

7.Numărul minim de feţe de panou admise în competiţie este de 5 la maturi şi 3
la tineret (15 foi A4 pe panou), cu excepţia clasei 1 panou.
8.Cererile de participare, vor fi trimise pânã în data de 01 septembrie 2017 pe
adresa : Asociaţia Filatelicã Timişoara, CP 204, OP 1 Timişoara sau
mariusvasilem@yahoo.com. Organizatorii vor confirma acceptul participării cel
târziu până în data de 15 septembrie 2017.
9.Exponatele admise vor fi trimise pe aceeaşi adresă pânã în data de
15 octombrie 2017.
11.Foile de expunere, introduse în plicuri grupate pe panouri, vor fi protejate în
folii de plastic. Fiecare foaie va avea înscris pe verso numele colecţionarului.
Exponatele vor fi însoţite de un inventar.
Important: Pentru exponate de peste hotare se accepta copii Xerox color având
pe verso certificarea organizaţiei filatelice locale.
12.Organizatorii vor returna exponatele până la data de 01 decembrie 2017
(data postei).
13.Cu ocazia Expoziţiei se vor realiza : Catalog, Diplomã, întreguri poştale şi
ştampile omologate. Toate materialele vor fi distribuite gratuit expozanţilor.
14.Juriul expoziţiei va fi alcătuit din 5 membri. Juriul va acorda distincţii în
rang maxim de medalie de Aur la maturi şi Vermeil la Tineret.
15.Cu ocazia expoziţiei se va desfasura un Târg Filatelic şi al Colecţionarilor la
o dată şi o locaţie ce vor fi anunţate în timp util.
16.Datele de contact ale Comitetului de Organizare sunt:
Asociaţia Filatelică Timişoara
CP 204, OP1 Timişoara
sau
Marius Muntean
Str.Romulus 41A, ap.2
300203 Timişoara
Tel.0722- 594608 (Marius Muntean)
Mail – mariusvasilem@yahoo.com
Comitetul de Organizare,

