
EXPOZIȚIA FILATELICĂ NAȚIONALĂ  

CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ  

„UN PANOU” 

Sibiu, 23-25 octombrie 2020 

 

REGULAMENT 

 

 

1. ORGANIZARE 
1.1. Expoziția filatelică națională cu participare internațională „Un panou” se va desfășura la 
Sibiu în perioada 23-25 octombrie 2020 în organizarea Asociației Filateliștilor din județul Sibiu 
și în colaborare cu Primăria Municipiului Sibiu, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu și Societatea 
Română de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga. 
1.2. Expoziția se va desfășura în conformitate cu prezentul regulament precum și a 
reglementărilor Federației Filatelice Române de organizare a expozițiilor filatelice din România. 
 

 

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE 
2.1. Expoziția este deschisă tuturor filateliștilor români și străini cu exponate „Un panou”. 
2.2.Participarea la expoziție se va solicita prin completarea Cererii de participare pusă la 
dispoziție de Comitetul de organizare. 
2.3. Cererile de înscriere trebuie să ajungă la Comitetul de organizare până la data de 10 iulie 
2020. 
2.4. Comitetul de organizare va confirma acceptul participării până cel maitârziu în data de 15 
iulie 2020. 
2.5. Exponatele vor avea 16 file A4 sau 8 file A3 și trebuie protejate în folii de plastic iar pe 
verso se vor completa datele de identificare ale expozantului și numărul filei de pe panou. 
2.6. Exponatele românești acceptate trebuie să ajungă la Comitetul de organizare până cel mai 
târziu în 15 octombrie 2020 iar cele din străinătate vor fi expediate prin poșta sau aduse și 
ridicate de către comisarii din țările participante. 
2.7. Exponatele vor fi returnate de Comitetul de organizare după încheierea expoziției în 
maximum 10 zile de la închiderea expoziției. 
 

3. CLASE DE PARTICIPARE 
3.1. Clasa de onoare rezervată membrilor juriului și ale familiilor acestora. 
3.2. Clasa de competiție - maturi și tineret cuprinzând exponate de: 

- Istorie poștală 
- Filatelie tematică 
- Filatelie tradițională 
- Aero și astrofilatelie 
- Maximafilie 
- Cartofilie 
- Întreguri poștale 
- Fiscale 



 
 

4. JURIUL EXPOZIȚIEI 
4.1. Juriul expoziției va fi alcătuit din 3-5 membri și un secretar fără drept de vot. 
4.2. Hotărârile juriului se vor lua prin vot majoritar. 
4.3. Președintele juriului va fi propus de Comitetul de organizare și va fi aprobat de Federația 
Filatelică Română. 
4.4. Hotărârile (deciziile) juriului sunt definitive și nu pot fi contestate. 
4.5. Juriul expoziției va acorda distincții în rang de maxim aur la maturi și vermeil la tineret în 
funcție de numarul de puncte acordat fiecărui expozant. 
 

5. DISPOZIȚII FINALE 
5.1. Cu ocazia expoziției Comitetul de organizare va realiza: catalogul și palmaresul expoziției, 
diploma expoziției, plic și ștampilă specială și medalia expoziției. Toate materialele realizate se 
vor distribui gratuit tuturor expozanților, membrilor Comitetului de organizare, membrilor 
juriului, oficialităților și tuturor celor care vor contribui la buna organizare a acestei expoziții. 
5.2. Expozanții care vor participa cu mai multe exponate vor primi numai un set din materialele 
realizate cu ocazia expoziției. 
5.3. În funcție de situația pandemiei de coronavirus, Comitetul de organizare își rezervă dreptul 
de a amâna data organizării expoziției sau de a o finaliza ca Expoziție în spațiul virtual – on-line. 
În această ultimă variantă vom reveni pentru a vă solicita o copie color a colecțiilor înscrise la 
expoziție, în baza cărora juriul va stabili palmaresul acesteia. 
 
 

  Comitetul de organizare 

 


