Expoziția Europeană de timbre și Salonul Polar LIBEREC 2022 –
Regulamente individuale (IREX)
13 – 16 octombrie 2022
1. Scopul expoziției
1.1. LIBEREC 2022 este o expoziție specializată de timbre europene și un salon polar,
organizat cu ocazia:
• 135 de ani de la organizarea filateliei pe teritoriul Republicii Cehe,
• 135 de ani de la formarea clubului de filatelie Liberec,
• 95 de ani de la începutul pregătirilor lui Václav Vojtěch (primul ceh din Antarctica)
pentru participarea la prima expediție în Antarctica Byrd.
• 35 de ani de la găsirea unui loc pentru prima stație polară cehă de pe Insula Nelson
din Insulele Shetland de Sud.
• 15 ani de la deschiderea Stației Polare de Cercetare Cehă a lui Mendel pe coasta de
nord a insulei James Ross din Antarctica.
1.2. Scopul Expoziției de timbre europene și al Salonului Polar LIBEREC 2022 este de a
promova filatelia, de a dezvolta relații reciproce și cultura filatelică, de a menține cooperarea între
filateliștii din întreaga lume, de a prezenta creativitatea și inovația în tratarea exponatelor și de a
promova Exponet (www. .exponet.info) – expoziție filatelică virtuală.
1.3. Salonul Polar va fi o expoziție afiliată Expoziției de timbre europene LIBEREC 2022.
prezentați exponate în întreaga lume cu o temă polară de filatelie.
2. Organizator, loc și data
2.1. Expoziția Europeană de Timbre și Salonul Polar LIBEREC 2022 este organizat de Svaz
českých filatelistů, z.s. (Uniunea Filateliștilor Cehi) în cooperare cu clubul Evropská výstava
poštovních známek LIBEREC 2022, z.s, înființat în acest scop.
2.2. Expoziția se va deschide pe 13 octombrie 2022 și se va închide pe 16 octombrie 2022.
2.3. Expoziția va avea loc la hotelul Wellness Babylon ****, Nitranská 1, 460 07, Liberec,
Republica Cehia
.
3. Patronaj, recunoaștere și reglementări aplicabile
3.1. LIBEREC 2022 a primit patronajul provizoriu al Federației Asociațiilor Filatelice
Europene (FEPA) de către ședința Consiliului FEPA din 9 ianuarie 2021.
Aprobarea oficială a Patronatului este planificată pentru Congresul FEPA – care va avea loc la
Atena pe 23 noiembrie 2021.
Recunoașterea Fédération Internationale de Philatélie (FIP) a fost acordată de Consiliul de
Administrație al FIP la reuniunea Conferinței Consiliului FIP care a avut loc pe 23 februarie 2021.
Académie Européene de Philatélie (AEP) a acordat, de asemenea, patronajul LIBEREC 2022.
3.2. Reglementări obligatorii pentru Expoziția de timbre europene specializate și Salonul Polar
LIBEREC 2022
Regulamentul general al FIP pentru expoziții (GREX)
Regulamente FEPA pentru expoziții (FREGEX)
Regulamentul general al FIP pentru evaluarea exponatelor competitive la expozițiile FIP
(GREV)
Reglementări și orientări speciale pentru evaluarea exponatelor competitive la expozițiile FIP
(SREV), cu excepția literaturii filatelice
Reglementări speciale ale FEPA pentru literatura filatelică
Reglementări speciale FIP pentru evaluarea exponatelor de cărți poștale ilustrate
Aceste regulamente individuale (IREX)
3.3. Toate cele mai recente versiuni ale Regulamentelor din 3.2. sunt disponibile pe site-ul
expoziției www.liberec2022.eu

4. CLASE DE EXPUNERE
4.1. Clase de expunere
Clasele necompetitive
Curtea de Onoare – Exponate de mare importanță filatelică
Clasa oficială – Expoziții ale autorităților poștale, muzee poștale, imprimante de timbre
poștale, designeri, gravori etc.
Exponate polare
Clasele Competitive
Clasa 1. Clasa LUBRETEC Grand Prix
Clasa 2. Filatelie tradițională
2A Cehoslovacia și Republica Cehă
2B Europa
2C Restul lumii
Clasa 3. Istorie poştală
3A Cehoslovacia și Republica Cehă
3B Europa
3C Restul lumii
3D Filatelia polară
Clasa 4. Filatelie tematică
4A Natura
4B Cultura
4C Tehnologia
4D Filatelia polară
Clasa 5. Filatelie deschisă
5A Filatelia polară
5B Altele
Clasa 6. Cărți poștale ilustrate
Clasa 7. Filatelie pentru tineret. Toate vârstele începând cu 1 ianuarie 2022:
7A Expozanți cu vârsta de până la 15 ani
7B Expozanți cu vârsta cuprinsă între 16 – 18 ani
7C Expozanți cu vârsta cuprinsă între 19 – 21 ani
Clasa 8. Literatură Filatelică – Doar cărți publicate după 31 decembrie 2016 și cataloage
publicat după 1 ianuarie 2020.
8A Cărți filatelice și lucrări de cercetare (publicate după 31 decembrie 2016)
8B Reviste și periodice filatelice (publicate după 31 decembrie 2019)
8C Cataloage (publicate după 31 decembrie 2019)
8D Site-uri web, software, alte lucrări digitale
8E Cărți și lucrări de cercetare Polar Philately (publicate după 31 decembrie 2016),
reviste, periodice și cataloage (publicate după 31 decembrie 2019).
Clasa 9. Exponate cu un cadru (două sau trei cadre).
9A Filatelie tradițională
9B Istoricul poștal
9C Filatelie tematică
9D Filatelia polară
9E Astrofilatie
Clasa 10 Astrofilatelie
4.2. Exponatele din 8A, 8B, 8C, 8E pot fi expuse fie în format tipărit, fie digital.
4.3. Expozițiile cu un cadru pot fi afișate în clasele 2-6 (inclusiv). Expozițiile cu un singur
cadru nu trebuie extrase dintr-o expoziție cu mai multe cadre și ar trebui să se bazeze pe un subiect
îngust care este cel mai bine tratat ca un singur cadru.

Evaluarea se va face pe baza punctelor acordate (60 – 100) iar expozantul va primi doar un
certificat fără medalie. Certificatul de participare va fi acordat exponatelor care au obținut mai puțin
de 60 de puncte.
Vă rugăm să indicați în mod clar în Formularul de cerere pentru expoziție subclasa (2, 3 sau 4)
în care intră expoziția.
4.4 Expozițiile competitive cu 2 și 3 cadre sunt introduse pe bază experimentală, care vor fi
evaluate în conformitate cu „Orientările pentru jurizarea exponatelor cu un cadru la Expozițiile
FIP”. Ei vor fi clasificați în clasele lor respective.
4.5. Expozantul aplică pentru cea mai potrivită Clasă. Cu toate acestea, Juriul are dreptul de a
transfera orice exponat de la o Clasă la alta, întotdeauna în beneficiul expozantului
5. Condiții de participare
5.1. Participarea la cursuri altele decât Literatură filatelică este deschisă pentru:
Expozanți care sunt membri ai societăților filatelice europene afiliate la Federațiile membre
FEPA sau la Malta Philatelic Society, cu orice fel de expoziție.
Expozanti care sunt membri ai societatilor filatelice afiliate Federatiilor Membre FIP din afara
Europei, cu expozitii legate de Europa.
Expozanți care sunt membri ai societăților polare filatelice afiliate Federațiilor membre FIP
din întreaga lume.
5.2. Participarea la Literatura filatelică este deschisă expozanților din întreaga lume cu orice
tip de expoziție, fie tipărită, fie digitală, fără nicio restricție, cu excepția datei publicării (precum în
Art. 4.1).
5.3. Participarea la o expoziție la alte clase decât Literatură filatelică este necesară pentru a
obține (a) cel puțin 75 de puncte la nivel național sau (b) confirmarea comisarului național cu
privire la calitatea expunerii menționate. În cazul unei exponate cu 2 sau 3 cadre, exponatul este
considerat calificat dacă a atins vreodată 75 de puncte atunci când este prezentat într-un număr mai
mic de cadre. În cazul în care exponatul nu a fost niciodată prezentat într-un număr mai mic de
cadre, calificarea sa trebuie certificată prin Comisar conform GREX Art. 10.6.
5.4. Exponatele care au fost premiate cu cel puțin o medalie de aur mare într-o expoziție
mondială FIP anterioară sau o expoziție continentală FEPA/FIAP/FIAF pot participa doar la clasa
FEPA Grand Prix (clasa 1).
5.5. Expozițiile care au primit un Grand Prix d’Honneur într-o expoziție mondială FIP
anterioară sau un premiu similar într-o expoziție continentală FEPA/FIAP/FIAF nu pot participa la
niciuna dintre clasele competitive ale LIBEREC 2022.
5.6. Participantul trebuie să fie proprietarul expoziției afișate, care va fi listată sub numele
expozantului sau sub un pseudonim în Catalogul oficial al expoziției. Expoziția trebuie să fi fost
proprietatea participantului timp de cel puțin doi ani și, dacă este achiziționată ca colecție, să fie
revizuită pe larg pentru a se califica pentru expoziție.
5.7. Participanții își pot afișa colecția sub pseudonim, cu condiția ca numele și calitatea lor de
membru al oricărei societăți filatelice adecvate să fie aduse la cunoștință comisarului național și
Comitetului de organizare, care sunt apoi autorizați să comunice astfel de informații juriului.
5.8. Reglementările care reglementează condițiile de aplicare și acceptare sunt prevăzute la
articolele 10 până la 19 inclusiv din GREX.
6. CONDIȚII DE INTRARE
6.1.a Expozanții trebuie să depună direct Comisarului național respectiv formularele de
înscriere, care trebuie să fie însoțite de o pagină de titlu introductivă și, dacă este posibil, de un
rezumat al expoziției pe una sau două pagini, într-una din limbile FIP.
6.1.b Acei expozanți care locuiesc în țări în care nu a fost numit niciun Comisar Național
trebuie să se adreseze direct Comitetului de Organizare. Această metodă trebuie convenită cu
Comitetul de Organizare în prealabil înainte de acceptare.
6.2. Formularul de înscriere trebuie completat corespunzător în limba engleză.

6.3. Este necesar un formular de înscriere separat pentru fiecare expoziție.
6.4. Formularele de înscriere completate trebuie să fie primite de Comisarii Naționali (sau
personal, vezi 6.1b) până la 31 ianuarie 2022. Comisarii Naționali trebuie apoi să trimită
formularele de înscriere prin mijloace electronice (PDF) la Comisarul General pentru a ajunge cel
târziu la 28 februarie. 2022. Comitetul de Organizare nu acceptă formularele de înscriere trimise pe
hârtie.
6.5. Comitetul de Organizare își rezervă dreptul de a refuza acceptarea oricărei cereri sau de a
respinge orice expoziție în totalitate sau în parte, fără a atribui vreun motiv pentru respingere.
6.6. Datele furnizate vor fi utilizate de EUROPEAN STAMP EXHIBITION și POLAR
SALON LIBEREC 2022 în scopul organizării și jurizării expoziției și pot fi stocate și transmise pe
cale electronică, precum și pe hârtie. Trimiterea unei cereri înseamnă acordul expozantului cu
privire la aceasta. Nicio dată nu va fi transmisă niciunei terțe părți în alt scop decât păstrarea
înregistrărilor expozițiilor de către FEPA și FIP și pot fi utilizate pentru a furniza expozantului
informații despre expozițiile viitoare.
7. NOTIFICARE DE ACCEPTARE
7.1. Notificarea de acceptare sau neacceptare a cererii de către Comitetul de Organizare,
împreună cu numărul de cadre alocate fiecărei exponate acceptate, vor fi transmise comisarilor
naționali atunci când au fost făcute alocarea cadrelor. În cazul în care nu a fost nominalizat niciun
Comisar Național, se va notifica Federația Națională sau expozantul (vezi 6.1b). Se anticipează că o
astfel de notificare va fi făcută până cel târziu la 30 aprilie 2022.
7.2. Decizia Comitetului de Organizare este definitivă. Nicio corespondență nu poate fi
încheiată direct cu solicitanții, cu excepția punctului 6.1b.
8. CONDIȚII DE ACCEPTARE
8.1. Comitetul de Organizare va trimite lista exponatelor acceptate comisarilor naționali care
ar trebui să trimită o notificare de acceptare expozanților individuali. Fiecare expozant plătește taxa
de intrare comisarului său național, care va plăti apoi totalul până la 31 mai 2022. În cazul în care
nu există un comisar național desemnat, expozantul (a se vedea 6.1b) se va ocupa de aceste sarcini.
8.2. Participantul poate revizui pagina de titlu introductivă după trimiterea notificării de
confirmare a acceptării, dar conceptul expunerii nu poate fi schimbat. O pagină de titlu introductivă
revizuită și un rezumat pot fi transmise Comisarului Național (sau personal, vezi 6.1b) pentru a fi
transmise Comitetului de Organizare până la 1 august 2022.
8.3. Înscrierile în clasele necompetitive se vor face prin invitație specială, la discreția
Comitetului de organizare.
9. TAXE DE PARTICIPARE
9.1. Clasele necompetitive Curtea de Onoare și Clasa Oficială vor fi gratuite.
9.2. Taxa de participare pentru mai multe exponate de panouri în Clasa Non-Competitive –
Salonul Polar va fi de 40 EUR per panou.
9.3. Taxa de înscriere pentru expozițiile cu cinci și opt panouri la Clasele Competitive va fi de
40 EUR per panou.
9.4. Taxa de participare pentru exponatele cu un panou la Clasele Competitive va fi de 55
EUR per panou.
9.5. Taxa de înscriere pentru exponate cu două panouri la Clasele Competitive va fi de 50
EUR per panou. Taxa de pentru exponate cu trei panouri la Clasele Competitive va fi de 45 EUR
per panou.
9.6. Taxa de participare la Literatura Filatelica Clasa 8 va fi de 55 EUR per intrare.
9.7. Nu va exista nicio taxă de participare pentru filatelia pentru tineret clasa 7.
9.8. Taxele de participare nu sunt rambursabile.
10. CLASIFICAREA EXPONATELOR

10.1. Exponatele trebuie introduse sub clasificarea corectă. Juriul își rezervă dreptul de a
realoca lucrările descrise incorect sau ambiguu. Nicio expoziție nu poate fi înscrisă în mai mult de o
clasă.
10.2. Fiecare înregistrare acceptată va fi listată în Catalogul oficial al expoziției sub titlul său
dat, așa cum este menționat în Confirmarea notificării de acceptare.
11. DIMENSIUNI DE PANOURI
11.1. Vor fi aproximativ 1200 de panouri.
11.2. Panourile expoziției de la European Stamp Exhibition și Polar Salon LIBEREC 2022 vor
avea 97cm x 120cm. Fiecare panou trebuie să aibă o capacitate de 16 coli A4 (patru coli pe patru
rânduri 4×4) închise într-un capac de protecție transparent de cel mult 297 mm înălțime și 245 mm
lățime. Formatele de foi mai mari pot fi acceptate, dar trebuie să fie în multipli ai dimensiunii
standard și aprobate în prealabil de Comitetul de Organizare.
11.3. Dacă întregul exponat nu se încadrează în numărul de panouri alocate, porțiunea dincolo
de cadrele alocate nu va fi expusă și nici judecată. Comitetul de Organizare nu va fi responsabil
pentru astfel de materiale.
12. ALOCAREA PANOURILOR
12.1. Alocarea cadrului definită în acest articol se aplică tuturor Claselor Competitive
enumerate în Articolul 4.1, cu excepția Literaturii Filatelice Clase 8.
12.2. În Clasa 1 Exponatelor li se vor aloca 8 panouri în mod uniform.
12.3. În clasele 2-6 (inclusiv), exponatelor li se va aloca următorul număr de panouri în mod
uniform, conform articolului 6.4 din GREX
5 panouri – Exponate care au primit cel puțin 75 de puncte la nivel național și sunt expuse
pentru prima dată.
5 panouri – Exponate care au primit mai puțin de 85 de puncte anterior la o Expoziție FIP,
FEPA, FIAF sau FIAP.
8 panouri – Exponate care au primit anterior cel puțin 85 de puncte la o Expoziție FIP, FEPA,
FIAF sau FIAP. Se vor lua în considerare solicitările scrise specifice de păstrare a 5 panouri pentru
exponate care au primit anterior cel puțin 85 de puncte la o Expoziție FIP, FEPA, FIAF sau FIAP.
1 panou – Exponate cu un cadru care au primit cel puțin 75 de puncte la nivel național.
Același lucru este valabil și pentru exponate cu două și trei panouri.
12.4. În clasa 7 fiecărei exponate i se va aloca următorul număr de panouri în mod uniform,
conform articolului 6.4 din GREX
Clasa 7A: 2 până la 4 panouri
Clasa 7B: 3 până la 5 panouri
Clasa 7C: 4 până la 5 panouri.
13. PREZENTAREA EXPONATELOR
13.1. Toate exponatele trebuie montate pe pagini albe sau de culoare deschisă și fiecare coală
trebuie așezată într-o husă de protecție transparentă, în conformitate cu articolul 17.5 din GREX.
Nicio expoziție montată pe pagini negre sau închise la culoare nu va fi acceptată.
13.2. Foile trebuie numerotate consecutiv, in spate, pentru a ajuta montarea corecta a
exponatei.
13.3. Certificatele de expert nu pot fi prezentate, dar originalul/copia trebuie pusă la dispoziția
Juriului prin introducerea lui în protectorul din spatele paginii corespunzătoare sau depunerea la
Comisarul Național.
13.4. Fața fiecărei pagini care conține un certificat sau certificate de expert ar trebui să arate
litera „C” de lângă articolul de expertiză pentru a indica faptul că este disponibil un certificat de
expert.
14. LIVRAREA ȘI RETURNAREA EXPONATELOR

14.1. Plicurile de expoziție (un plic pe cadru) și formularele de inventar vamal de expoziție
împreună cu informațiile expozanților vor fi trimise fiecărui expozan prin intermediul Comisarului
Național (sau personal, vezi 6.1b). Expozanții trebuie să includă formularul de inventar completat în
plicul care conține primul cadru al exponatei.
14.2. Exponatele pot fi acceptate numai dacă sunt livrate de către Comisarul Național Liberec
la o dată și oră care vor fi convenite cu Comitetul de Organizare. Exponatele nu vor fi returnate
comisarilor naționali decât după încheierea expoziției. În cazul în care nu a fost numit niciun
Comisar Național, aranjamentele individuale trebuie făcute direct cu Comitetul de Organizare (vezi
6.1b).
14.3. În cazul în care un exponat este livrat cu întârziere sau nu se livrează, sau în cazul în
care dimensiunea paginii nu este conformă cu prevederile articolului 11.2, exponatul nu va fi
judecat și taxa de participare nu va fi rambursată.
14.4. Comitetul de organizare nu poate primi exponate prin poștă, cu excepția literaturii
filatelice de clasa 8 (vezi articolul 16).
14.5. Fiecare expozant este încurajat să-și scaneze exponatul și să transmită scanările
Comisarului Național (sau personal, vezi 6.1b) pentru a le transmite Comitetului de Organizare
până la 1 august 2022. Specificațiile tehnice pentru scanări vor fi puse la dispoziție împreună cu
Notificare de confirmare a acceptării.
14.6. Scanările vor fi puse la dispoziția juriului în prealabil pentru a îmbunătăți calitatea
jurizării. În timpul expoziției, Comitetul de Organizare poate afișa scanări ale exponatelor în incinta
locației expoziției folosind mijloace electronice. Utilizarea scanărilor expoziției nu este acordată
pentru nicio altă utilizare sau unei terțe părți fără permisiunea scrisă a expozantului.
15. MONTAREA SI DEMONTAREA EXPONATELOR
15.1. Montarea și demontarea expoziției vor fi efectuate de sau sub supravegherea Comitetului
de Organizare și a Comisarilor Naționali.
15.2. Facilitățile nu vor fi disponibile pentru ca expozanții să își monteze sau să demonteze
exponatele personal.
15.3. Exponatele vor fi expuse numai timp de patru zile, dar toate exponatele trebuie să fie
livrate în camera secretariat înainte de deschiderea Expoziției, la o dată și oră care vor fi convenite
cu Comitetul de Organizare.
16. EXPOZITE DE LITERATURA FILATELICA
16.1. Expozanții din clasa 8 trebuie să trimită două exemplare ale fiecărui titlu sau volum, care
nu vor fi returnate. Unul dintre cele două exemplare va fi pus la dispoziția Juriului, iar celălalt
exemplar va fi expus într-o zonă de lectură filatelică pe toată durata Expoziției.
16.2. Comitetul de organizare solicită ca exponatele de literatură filatelică să fie primite cel
târziu la 1 iulie 2022 pentru ca jurizarea preliminară să poată avea loc.
16.3. Exponatele vor fi păstrate de Uniunea Filateliștilor Cehi.
Adresa de trimitere a literaturii: Evropská výstava poštovních známek LIBEREC 2022, z.s
Kralicka 79/11
460 07 Liberec 7
Republica Cehă
17. GRUP DE EXPERȚI
17.1. Un grup de experți va fi numit de Comitetul de Organizare în consultare cu consultanții
FEPA și FIP.
18. ASIGURARE ȘI SECURITATE
18.1. Expozanții sunt sfătuiți că trebuie să își asigure o asigurare adecvată pentru exponatele
lor. Comitetul de Organizare nu este responsabil pentru o astfel de asigurare și toate cheltuielile
pentru asigurarea asigurării sunt responsabilitatea expozantului. Comitetul de Organizare nu va fi

răspunzător pentru nicio pierdere sau deteriorare a oricărei expoziții, în totalitate sau parțial,
indiferent de orice cauză.
18.2. Comitetul de Organizare va lua măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura
securitatea și siguranța tuturor exponatelor cât timp se află în posesia lor.
19. VAMA SI ACCIZE
19.1. Comitetul de Organizare va depune toate eforturile rezonabile pentru a concepe o
procedură simplificată în colaborare cu Vama Cehă pentru exponatele care intră în Republica Cehă.
Detaliile privind procedura de participare și cerințele vor fi notificate tuturor expozanților prin
intermediul Comisarului Național (sau personal, vezi 6.1b). În cazul în care nu a fost desemnat
niciun Comisar Național, se va face notificare către Federația Națională.
20. JURIZAREA EXPOZITĂȚILOR ȘI A PREMIILOR
20.1. Expozițiile din Clasele Competitive vor fi jurate și acordate cu premii de către
judecătorii FIP sau FEPA desemnați și acreditați în conformitate cu principiile stabilite în GREV și
SREV.
20.2. Juriul va aloca premii și premii speciale în conformitate cu articolul 8 din GREX.
20.3. Marile premii pentru expoziția europeană de timbre LIBEREC 2022 la clasele
competitive:
Grand Prix LIBEREC 2022, un obiect de artă valoros pentru cea mai bună expoziție din clasa
1 FEPA Grand Prix Class.
Grand Prix National, un obiect de artă valoros pentru cea mai bună expoziție care tratează
Cehoslovacia sau Republica Cehă în clasele 2-6 (inclusiv).
Grand Prix International, un obiect de artă valoros, pentru cea mai bună expoziție care tratează
subiecte internaționale în clasele 2-6 (inclusiv).
20.4. Toate celelalte exponate din clasa 1 LIBEREC 2022 Grand Prix Class vor primi o
medalie mare de aur.
20.5. Mai multe exponate de cadru din clasele 1 până la 8 vor primi o medalie de expoziție.
20.6. Premiile pentru expozițiile cu un cadru (două și trei cadre) vor consta într-un Certificat
de atribuire care indică doar puncte. Nu se vor acorda medalii.
20.7. Certificatul de participare va fi acordat exponatelor care au obținut mai puțin de 60 de
puncte.
20.8. Premiile speciale vor fi acceptate la discreția Comitetului de Organizare și vor fi puse la
dispoziția Juriului fără impunerea vreunei condiții.
21. MODIFICAREA REGULAMENTULUI
21.1. Comitetul de Organizare își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament în orice
moment, inclusiv modificarea grupărilor și clasificărilor dacă este necesar, de comun acord cu
Consultantul FEPA.
21.2. Cu excepția deciziilor Juriului, decizia Comitetului de Organizare va fi definitivă cu
privire la toate problemele apărute în legătură cu expoziția.
22. RĂSPUNDERE
22.1. Comitetul de Organizare, voluntarii și angajații săi plătiți și neplătiți, nu își asumă
responsabilitatea pentru nicio pierdere sau vătămare suferită de public și expozanți, care decurg
direct sau indirect din orice cauză, ca urmare a înscrierii la acest concurs.
22.2. FEPA și FIP, Federațiile Naționale, Comisarii Naționali ai acestora, Juriul și orice alt
personal voluntar, nu își asumă răspunderea pentru orice pierdere sau vătămare suferită de public și
de expozanți apărute direct sau indirect ca urmare a înscrierii la această competiție.
22.3. Legile Republicii Cehe vor guverna interpretarea acestor reglementări și orice cazuri
juridice care apar vor fi soluționate în jurisdicția instanțelor din Republica Cehă.

22.4. În cazul oricăror discrepanțe în text care decurg din traducere, textul în limba engleză va
prevala.
23. ACORD CU ACESTE REGULAMENTE
23.1. Depunerea unui formular de cerere de către un expozant pe Formularul de participare va
fi considerată ca un semn de acceptare a reglementărilor definite la articolul 3.2 și a statutelor FIP.
24 ADRESE DE CONTACT
24.1. Secretar general: Zuzana Kunášková Email: zuzana.kunaskova@liberec2022.cz
24.2. Comisar general: Jiří Sedlák E-mail: jiri.sedlak@liberec2022.cz
24.3. Consultant FEPA al Expoziției de timbre europene și al Salonului Polar 2022. Nume:
Igor Pirc (Secretar FEPA) Email: ipirc711@gmail.com
24.4. Ofițer de legătură FIP al Expoziției de timbre europene și al Salonului Polar 2022.
Nume: Yigal Nathaniel (Director FIP) Email: natani7@zahav.net.il
24.5 Site-ul expoziției: www.liberec2022.eu
24.6 Adresa de expediere a expoziției:
Evropska vystava postovnich znamek LIBEREC 2022, z.s
Kralicka 79/117460 07 Liberec 7
Republica Cehă

