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1. Dôležité upozornenie pre vystavovateľov.
1.1. Vystavené a ohodnotené budú len tie exponáty, ktorých majitelia majú zaplatené členské poplatky Zväzu 
slovenských filatelistov na rok 2012. U vystavovateľov v triede mládeže je potrebná registrácia v krúžku mladých 
filatelistov pri Komisii mládeže ZSF.

2. Pokyny pre vystavovateľov – zaslanie exponátu.
2.1. Vystavovatelia zašlú exponáty poštou, alebo osobne tak, aby boli doručené organizačnému výboru výstavy do 
21. septembra 2012. Otvorenie výstavy je naplánované na 28. septembra 2012 o 16:00.
2.2. Osobné doručenie exponátu je potrebné dohodnúť telefonicky s organizačným výborom výstavy.
2.3. Vystavovateľ je povinný každý list vložiť do priehľadnej ochrannej fólie. Listy na zadnej strane v poradí 
očíslovať a označiť menom.
2.4. K exponátu je potrebné priložiť:
-jednu kópiu úvodného listu a plánu exponátu,
-Záznam o účasti na výstavách – netýka sa nových exponátov
-kópiu znaleckého atestu príslušného skúšobného znalca na rube listu, kde to vyžaduje vystavený vzácny materiál
-dva vyplnené výtlačky „Súpis exponátu“ (Súpis exponátu nájdete na internetovej stránke ZSF 
www.slovenskafilatelia.sk vo Výstavnom poriadku ZSF v rubrike Základné dokumenty ZSF, ako aj na 
internetovej stránke Klubu filatelistov v Poprade www.kfpoprad.estranky.sk.)
2.5. Exponát je potrebné dôkladne zabaliť a vložiť do ochrannej krabice, s ktorou bude exponát aj vrátený.

3. Pokyny pre vystavovateľov – vrátenie exponátu.
3.1. Organizačný výbor doporučuje vystavovateľom prevziať si exponáty osobne 6. októbra 2012 po skončení 
palmáre, ktoré bude v Tatranskej galérii. Výstava bude prístupná pre návštevníkov do 12:00. Palmáre je 
naplánované na 13:00. Organizačný výbor bude hneď po skončení palmáre vydávať exponáty, ktorých majitelia 
požiadajú o osobné vrátenie.
3.2. Exponáty, ktoré si vystavovatelia neprevezmú osobne, organizačný výbor zašle poštou v balíku, poistenom na 
čiastku 250,- € do 20. októbra 2012.

4. Sprievodné podujatia výstavy.
4.1. V deň otvorenia výstavy, 28. septembra 2012, bude Slovenská pošta používať príležitostnú poštovú pečiatku. 
Priamo v Tatranskej galérii v Poprade bude zriadená príležitostná poštová priehradka s filatelistickým materiálom.
4.2. Slovenská pošta zaradila do emisného plánu celín prítlač  „POPRADFILA“ na celinovú obálku „Popradská 
parná elektráreň“. COB s prítlačou vydá Slovenská pošta 28. septembra 2012.
4.3. Klub filatelistov v Poprade usporiada 6. októbra 2012 Podtatranskú filatelistickú burzu, ktorá sa uskutoční v 
Jedálni Stravex na Drevárskej 8 v Poprade (oproti autobusovej stanici) od 7:00 do 12:00.
4.4. Organizačný výbor výstavy pripravuje besedu členov výstavnej poroty s vystavovateľmi, ktorá sa by sa mala 
uskutočniť 6. októbra 2012 v dopoludňajších hodinách v priestoroch Tatranskej galérie. Presný čas bude 
zverejnený na internetovej stránke Klubu filatelistov v Poprade www.kfpoprad.estranky.sk.

5. Možnosti ubytovania.
5.1. V prípade potreby ubytovania pre návštevníkov výstavy Popradfila organizačný výbor zabezpečí nocľah v 
Tatra hoteli v Poprade, ktorý sa nachádza cca 150 - 200 metrov od autobusovej a železničnej stanice a cca 400 
metrov od Tatranskej galérie. Ubytovanie je na vlastné náklady.

6. Adresa organizačného výboru Popradfila 2012
6.1. Poštová adresa: Rastislav Ovšonka, Ústecko-Orlická 12, 058 01 Poprad
Telefón: Rastislav Ovšonka 0905 202 703, Josef Rančák 0907 949 956
E-mail: kfpoprad@gmail.com, www.kfpoprad.estranky.sk

Rastislav Ovšonka
predseda Organizačného výboru
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