EXPOZIȚIA FILATELICĂ INTERJUDEȚEANĂ
755 ANI ATESTARE DOCUMENTARĂ A LOCALITĂȚII
TERRA WIZ – OCNA SIBIULUI
și 160 ANI DE LA DESCHIDEREA OFICIALĂ A BĂILOR CALDE
DIN OCNA SIBIULUI
REGULAMENT
SCOP, ORGANIZARE, PARTICIPARE
1 Expoziția filatelică interjudețeană marchează 755 ani de la atestarea documentară
a localității TERRA WIZ / OCNA SIBIULUI și 160 de ani de la deschiderea
oficială a Băilor Calde la 20 iunie 1858.
2. Expoziția este organizată de Asociația Filateliștilor din județul Sibiu și Primăria
orașului Ocna Sibiului.
3. Ezpoziția este deschisă participării expozanților români în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare și Expozițiilor Filatelice din România și
în conformitate cu prezentul Regulament.
4.Participarea este deschisă tuturor filateliștilor români cu exponate
care corespund din punct de vedere al claselor admise prin prezentul Regulament.
5. Expoziția va fi organizată pe următoarele clase:
5.1. Clasa de onoare, în afara concursului – exponate ale membrilor juriului și
exponate invitate;
5.2. Clasa de competiție – maturi și tineret cuprinzând exponate tematice:
5.2.1 Tema turism
5.2.2. Istorie, arhitectură, etnografie
5.3. Alte clase de competiție (adulți și tineret)
5.3.1. Istorie poștală și filatelică;
5.3.2. Filatelie tradițională;
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. Clasa literatură.
6. Participarea la expoziție este gratuită. Cheltuielile poștale vor fi suportate de
participant la trimitere și de organizatori la returnare.

7. Numărul minim de fețe de panou admise în competiție este 5 la maturi și 3 la
tineret (16 foi A4/panou sau format A3), cu excepția clasei 1 panou.
8. Cererile de participare vor fi trimise până în data de 5 mai 2018 pe adresa Ioan
Dejugan, str. Băii nr. 11, 550010 Sibiu sau pe e-mail neludejugan@yahoo.com sau
nicusalade@yahoo.com. Organizatorii vor confirma acceptul cel mai târziu în data
de 15 mai 2018.
9. Exponatele vor fi trimise la aceeași adresă în perioada de 1- 5 iunie 2018.
10. Foile de expunere, introduse în plicuri grupate pe panouri, vor fi protejate în
folii de plastic. Fiecare foaie va avea înscris pe verso numele colecționarului și
foile vor fi numerotate în ordinea în care urmează a fi expuse. Exponatele vor fi
însoțite de inventar.
11. Organizatorii vor returna exponatele până la data de 15 iulie 2018.
12. Cu ocazia expoziției se vor realiza: catalog, diplomă, plicuri speciale și
ștampile omologate, vinietă, medalie, palmares. Toate materialele se vor distribui
gratuit expozanților.
13. Cu ocazia expoziției se va desfășura un Târg filatelic al colecționarilor în
locația: Restaurantul „SIMPATICO„ din incinta Lacurilor din orașul Ocna Sibiului
în data de 23 iunie 2018.
14. Datele de contact ale Comitetului de Organzare sunt: neludejugan@yahoo.com
sau nicusalade@yahoo.com
Comitetul de organizare

