PROGRAM DNÍ MLADÝCH FILATELISTOV A FINÁLE FILATELISTICKEJ OLYMPIÁDY NA TÉMU:
HISTÓRIA POŠTY A POŠTOVÁ PREVÁDZKA ‐ BELUŠSKÉ SLATINY 15. – 17. JÚNA 2012
Piatok 15. Jún 2012
10.00 ‐ Príchod účastníkov do Púchova
11.23 – Spoločný odchod účastníkov linkovým autobusom do Belušských Slatín
12..00 – príchod do Belušských Slatín – ubytovanie
13.00 – obed
14.30 – otvorenie Dní mladých filatelistov
15.00 – filatelistická olympiáda – História pošty a poštová prevádzka ‐ prvá časť písomný test
16.00 – športové odpoludnie
17.30 – večera
19.00 – návrh poštovej známky / každý účastník/
20.30 – aktív vedúcich KMF
21.30 – večierka
Sobota 16.jún 2012
7.30 ‐ raňajky
8.30 ‐ filatelistická olympiáda – druhá časť – tvorba mini exponátov
12.30 ‐ obed
14.00 ‐ turistika
17.30 večera
18.30 ‐ vyhlásenie výsledkov filatelistickej olympiády a návrhov poštovej známky
20.00 ‐ posedenie pri táboráku
voľná tribúna mládežníkov a vedúcich KMF
22.00 ‐ večierka
Nedeľa 17.jún 2012
7.30 ‐ raňajky
8.30 ‐ poldenný výlet do Trenčín – prehliadka mesta a hradu
12.00 – ukončenie Dní filatelie mladých filatelistov
Športové odpoludnie plánované na piatok sa môže zmeniť podľa počasia. Ak bude pršať využijeme
bazén a stolný tenis. V prípade potreby môžete si priniesť plavky.
Turistika v sobotu v prípade nepriaznivého počasia bude nahradená spoločenskými hrami a súťažami

Pokyny pre účastníkov Dní mladých filatelistov a finále filatelistickej olympiády
Preprava účastníkov piatok 15. júna 2012 zo smeru Bratislava R 603 Čingov s odchodom z Bratislavy
7:57 hod., z Trnavy 8:30 hod., z Leopoldova 8.43 hod., príchod do Púchova 10:06 hod.
zo smeru Košice R 602 Čingov s odchodom z Košíc 6.07 hod., z Popradu 7.25 hod. z Liptovského
Mikuláša 8:06 hod., z Ružomberka 8:27 hod., príchod do Púchova 9:54 hod.
Účastníci z Nitry majú osobný vlak o 6:30 hod., Leopoldov 7:35 hod., autobus Nitra 7:10 hod. – rýchlik
z Leopoldova 7:55 hod.
Z Púchova odchod linkového autobusu Púchov – Belušské Slatiny ‐Mojtín 11:23 hod. a príchod do
Beluškých Slatín 11.45 hod.
Prosím vedúcich o hromadné lístky so zľavou. Nezabudnite, aby deti do 15 rokov mali preukážky,
ktoré si vybavia na stanici bezplatne, pozor ale nie v deň odchodu!!!
Žiaci stredných škôl majú nárok na zľavnené cestovne 50%. Treba tiež vybaviť preukážku
s potvrdením školy, že sú žiakmi danej školy. Žiaci do 15 rokov predložia na stanici pri vybavovaní
preukážky rodný list. Žiakom do 15 rokov preukážku na zľavu nahradí aj PAS.
Všetci účastníci budú poistení. Cestovné bude vyplatené na základe platných cestovných lístkov.
Cesta späť : nedeľa 17. jún 2012 z Trenčína R 604 Dargov s odchodom 12.30 hod., Leopoldov 13.17
hod., Trnava 13.31 hod., Bratislava 14.03 hod.
Účastníci smerom na Košice budú odvezení autobusom do Púchova a použijú vlak R 607 Liptov
s odchodom z Púchova 14.08 hod. ,Ružomberok 15.34 hod., Lipovský Mikuláš 15.53 hod., Poprad
16.37 hod., Košice 17.53 hod.
Filatelistická olympiáda
Prvá časť – písomný test . vylosovaných bude 20 otázok z počtu 30, ktoré ste dostali pre kat. Z,A
20 otázok z počtu 40, ktoré ste dostali pre kat.B,C,D
Druhá časť – praktická časť podľa pokynov, ktoré boli poslané vedúcim KMF
Prvý variant

Z – 1 albumový list s použitím len známok
A ‐ 2 albumové listy s použitím jednej FDC, celiny alebo celistvosti, 1 výstrižok
B‐ 2
„
„
„
„
„
C,D ‐ 3
„
„
dvoch FDC, celiny alebo celistvosti, 1 výstrižok

Druhý variant

Z ‐ 2,3 albumové listy s použitím 2,3 celistvostí a 2,3 výstrižkov
A – 3,4 albumové listy s použitím 3,4 celistvostí a 2,3 výstrižkov
B – 3,4 albumové listy a použitím 3,4 celistvostí a 2,3 výstrižkov
C,D – 4,5 albumové listy s použitím 4,5 celistvostí a 3,4 výstrižkov
Čas na vypracovanie exponátu je stanovený v prvom variante na 2 hodiny v druhom variante na 3
hodiny.
K praktickej časti súťaže je potrebné si priniesť pero aj náhradné, pravítko, trojuholník, známky, lep
nožnice, havitky, filatelistické nálepky, filatelistický materiál samozrejme k danej téme pre exponát.
Každý si vyberie tie pomôcky, ktoré bude potrebovať. Môže použiť aj pripravený text k exponátu
s tým, že ho bude písať na mieste súťaže.
Súťaže o najkrajšiu známku sa zúčastnia všetci účastníci. Techniku si každý vyberie podľa vlastnej
vôle – pastel, grafika, perokresba a pod. Podľa použitej techniky si prineste pomôcky. Papier
dostanete , budú to čisté albumové listy.
Nezabudnite na občiansky preukaz u súťažiacich nad 15 rokov a všetci so sebou si prineste kartičku
poistenca . Želám Vám pekný pobyt v Belušských Slatinách.
PaedDr. Jozef Oško, predseda KM ZSF

