JUNIORFILA 2019 TRENČÍN
MLÁDEŽNÍCKA FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
INFORMAČNÝ BULLETIN

Výstava JUNIORFILA 2019 TRENČÍN je organizovaná pri príležitosti 50.výročia
vzniku Zväzu slovenských filatelistov, 100. výročia vydania prvej československej
poštovej známky a 25 rokov slovenskej známkovej tvorby.
Organizátorom výstavy je Zväz slovenských filatelistov zastúpený Komisiou
mládeže ZSF a Klubom filatelistov 52-19 Trenčín.
Spoluorganizátorom výstavy je Ministerstvo dopravy a výstavby SR
a Slovenská pošta, a.s.
Gestor výstavy : Miroslav ŇARŠÍK, predseda ZSF
Predseda organizačného výboru (OV): Ing. Karol Milan, KF 52-19 Trenčín,
E: karolmilan52@gmail.com, T: 0904 134 800
Tajomník OV: Ing. Josef Rančák, predseda Komisie mládeže ZSF
Druh výstavy: súťažná mládežnická
Kategoria výstavy: I., II., III.stupňa.
Termín výstavy: 7. júna – 15. júna 2019.
Miesto konania výstavy:
Posádkový klub Trenčín, Hviezdoslavova ul. 16, 911 01 Trenčín.
Výstava bude otvorená denne od 09,00 do 17,00 hod., vstup voľný
Slávnostné otvorenie výstavy: 7. júna 2019 o 14,00 hod.
v Posádkovom klube Trenčín
Slávnostné ukončenie výstavy: 15. júna 2019 o 14,00 hod.
v Posádkovom klube Trenčín
Rozsah exponátov podľa vekových skupín:
skupina Z, vek do 12 rokov, rozsah min. 16 listov, max. 32 listov
skupina A, 13-15 rokov, rozsah min. 32(16)listov, max. 64 listov
skupina B, 16-18 rokov, rozsah min. 32(16)listov, max. 64 listov
skupina C, 19-21 rokov, rozsah min. 48(32)listov, max. 80 listov.
Prihlášky exponátov na výstavu podľa prílohy č.2 Výstavného poriadku ZSF
zašlite do 31. marca 2019 na adresu OV výstavy: Josef Rančák, Snežnica 188, 02332
Snežnica. Mail: rancakovci@gmail.com, mobil: 0907 949 956.
Spolu s prihláškou je potrebné zaslať aj kopiu (scan) plánu exponátu.
Do 15. apríla 2019 dostane vystavovateľ vyrozumenie o (ne)prijatí exponátu
a pokyny na jeho odovzdanie.
Do nesúťažnej triedy budú na výstavu prijaté aj staršie exponáty od bývalých
členov KMF. Podmienky prijatia exponátov stanovuje Výstavný poriadok ZSF.
Ide najmä o správne a úplne vyplnenú prihlášku, úplnosť dodania exponátu spolu zo
záznamníkom o účasti na výstavach, riadná ochrana výstavných listov vhodným
priehľadným obalom, ich označenie a číslovanie, správna kvalifikácia a pod.
Výstava bude inštalovaná na výstavných paneloch (rámoch) typu PRAGA 88.
Výstavná porotu bude menovaná Radou ZSF na návrh predsedu Komisie porotcov
ZSF.

Vystavovatelia obdržia Diplom na príslušnú medailu a prípadne aj vecnú cenu.
Vystavovatelia nehradia žiadne výstavné poplatky. Organizačný výbor hradí
poštové poplatky pre vrátenie exponátu.
Vystavovatelia si môžu osobne prevziať exponáty po slávnostnom ukončení výstavy.
Hlavným sprievodných programom výstavy je konanie celoslovenského finále
43. ročníka Filatelistickej olympiády mládeže v dňoch 14. 6. – 16. 6. 2019
v Trenčíne.
Organizačný výbor výstavy
JUNIORFILA 2019 Trenčín

MLÁDEŽNÍCKA FILATELISTICKÁ VÝSTAVA

JUNIORFILA 2019 TRENČÍN
PRIHLÁŠKA EXPONÁTU

□, na III. stupeň výstavy□, na II. stupeň výstavy□ alebo na I. stupeň výstavy □.

do nesúťažnej triedy

(prosíme vyznačiť do rámčeka písmenom x stupeň výstavy)

Meno a priezvisko
vystavovateľa:
Adresa vystavovateľa:
PSČ
Telefónne číslo
a mailová adresa:
Dátum narodenia:
Názov exponátu:
Identifikačné číslo
exponátu:
Veková kategória:

Počet plôch:

Poistná suma:

Stručný popis exponátu:

Výstava

Dosiahnuté hodnotenie
Stupeň výstavy

Medaila

Počet bodov

Exponát na výstavu dodám: □ osobne alebo □ poštou
Exponát z výstavy prevezmem: □ osobne □ alebo poštou
Potvrdenie KMF: Potvrdzujeme týmto, že vystavovateľ je členom KMF (číslo a sídlo) :
Dátum, podpis a pečiatka KF:

Vystavovateľ (v prípade neplnoletosti jeho zákonný zástupca) súhlasí s poskytnutím osobných údajov pre
potreby organizačného odboru výstavy a výstavnej poroty.
Potvrdzujem správnosť údajov
dátum a podpis vystavovateľa:
Podpis zákonného zástupcu v prípade neplnoletosti:

Prihlášku odoslať do 31.03.2019 na adresu: Ing. Josef Rančák, Snežnica 188, 02332 Snežnica.
mail: rancakovci@gmail.com, mobil: 0907 949 956.

