Aihefilatelistit ry – Motivfilatelisterna rf

UTSTÄLLNINGSREGLEMENTE FÖR KLUBBUTSTÄLLNINGEN
STAMP FORUM 2014
1 § UTSTÄLLNINGSARRANGÖR, PLATS OCH TID
Aihefilatelistit ry – Motivfilatelisterna rf arrangerar en klubbutställning STAMP FORUM 2014 vid Bokmässan i Helsingfors
23.– 26.10.2014 i Helsingfors Mässcentrum. Utställningen är föreningens 60-års jubileumsutställning.
2 § REGLER TILLÄMPADE VID UTSTÄLLNINGEN
Vid utställningen tillämpas Finlands Filatelistförbunds (SFFF) allmänna reglemente för frimärksutställningar och
bedömningsreglementen för utställningsklasserna, bedömningsreglementen för enramsexponat, samt dessa specialregler.
Alla bedömningsreglementen finns på finska på SFFF:s hemsida www.filatelistiforum.fi Liitto > Näyttelyistä > FIP:n
näyttelysäännöt.
3 § DELTAGANDE I UTSTÄLLNINGEN
Medlemskap i Finlands eller i något av de andra nordiska ländernas filatelistförbund är en förutsättning för att delta i
bedömningsavdelningen (2) och i allemansklassen (3).
STAMP FORUM 2014 –klubbutställningen omfattar ca 180 ramar. Utställningskommittén har rätt att välja ut och acceptera
exponat samt vid behov begränsa antalet tilldelade ramar.
4 § UTSTÄLLNINGSKLASSER
Utställningen är indelad i följande avdelningar och klasser:
1.

Avdelningen för inbjudna exponat

2.

Avdelníngen för bedömning
2.1. Motivfilateli
2.2. OPEN klass
2.3. Vykort
2.4. Maximumfilateli
2.5. FDC-filateli
2.6. Ungdomsklass
2.6.1. Åldersgrupp A (13-15-år)
2.6.2. Åldersgrupp B (16-18- år)
2.6.3. Åldersgrupp C (19-21- år)

3.

Allemansklassen

Utställningskommittén bjuder in exponat som visas i avdelningen för inbjudna (1) utanför bedömning.
I avdelningen för bedömning (2) kan de exponat delta vilka under de senaste tio åren (2004-2013) har erhållit högst stor
vermeil medalj (högst 84 poäng) i nationell utställning eller högst 84 poäng i nordisk eller internationell utställning.

I bedömningsavdelningen tillämpas för varje utställningsklass dess egna respektive bedömningsregler. FDC-filateli eller
förstadagsbrevsklassen är en försöksklass vid utställningen och vid dess bedömning tillämpas försöksregler som skapats för
denna klass.
I ungdomsklassen (2.6.) bestäms åldersgruppen efter utställarens uppnådda ålder 1.1.2014. I ungdomsklassen kan visas
motivexponat, OPEN-exponat, samt vykorts- och maximumfilateliexponat.
I allemansklassen (3) kan delta sådana exponat vilka innehåller vilket som helst filatelistiskt och/eller ickefilatelistiskt material
och som är uppbyggda som tematiska, berättande exponat. Exponat i allemansklassen bedöms inte men allmänheten har
möjlighet att rösta fram det populäraste.
5 § UTSTÄLLNINGSRAMAR
Utställningsramarnas storlek är 89 x 118 cm, i vilka ryms 16 (4 x 4) normalstora (ca 24 x 29 cm) monteringsblad.
Storleken på exponaten i bedömningsklasserna 2.1.-2.5. kan vara från en (1) till åtta (8) ramar, i bedömningsklass 2.6.
(ungdomsklass) från en (1) till fem (5) ramar samt i allemansklassen från en (1) till fem (5) ramar.
Bladen i exponatet ska vara numrerade i löpande ordning och vara skyddade i plastfickor. Bladen till varje ram ska finnas i
eget kuvert försett med ägarens namn, postadress och ramnummer.
6 § BELÖNINGAR
Belöningar finns som medaljer enligt följande: guld (för exponat som erhållit minst 80 poäng), stor vermeil (75 p.), vermeil
(70 p.), stor silver (65 p.), silver (60 p.), silverbrons (50 p.) och brons (40 p.).
Medaljerna är prisföremål eller medaljer som inte nödvändigtvis innehåller metallen i fråga. Dessutom förekommer
hederspriser. Exponat i enramsklassen erhåller utställningens minnesmedalj samt diplom som visar exponatets uppnådda
poäng.
Det bästa exponatet på utställningen erhåller utställningens stora pris STAMP FORUM 2014, vilket är ett värdefullt
konstverk eller –föremål. Exponat vilka inte erhållit medalj erhåller ett deltagarbevis av utställningskommittén
7 § JURY
Bedömningen av exponaten i bedömningsklasserna görs av en av arrangören utnämnd jury vars alla medlemmar är
utställningsdomare med kompetens av minst nationell nivå.
8 § BESTÄMMELSER FÖR UTSTÄLLARE
Anmälning till utställningen sker på en speciell anmälningsblankett som ska skickas senast 31.8.2014 till
utställningskommittén under adress Aihefilatelistit ry, PL 34, FI-00101 HELSINGFORS, eller via mejl
aihefilatelistit@gmail.com.
Utställningsavgiften ska betalas senast 30.9.2014 till Aihefilatelistit ry:s konto FI05 8000 1900 0877 93.
I avdelningarna för inbjudna exponat och för bedömning samt för allemansklassen är ramavgiften per exponat:
Antal ramar:

Sammanlagd ramavgift:

1 ram
2 ramar
3 ramar
4 ramar
5 ramar
6 ramar
7 ramar
8 ramar

30 euro
55 euro
75 euro
90 euro
105 euro
120 euro
140 euro
160 euro

Deltagande i ungdomsklassen (2.6.) är gratis, så även för ungdomsutställare i allemansklassen.
Utställare ska vid anmälningstillfället skicka en kopia på exponatets första sida till utställningskommittén. Utställaren har
dessutom möjlighet att lämna en synopsis (1-4 sidor) för användning av juryn före 30.9.2014.
9 § ANTAGNING AV EXPONAT

Utställningskommittén avgör den slutliga antagningen av exponaten och bekräftar antalet antagna ramar samt meddelar
utställaren senast 15.9.2014. Utställningskommittén och juryn har rätt att företa ändringar i klassificeringen.
10 § HANTERING AV EXPONATEN
Monteringen av exponaten i ramarna sköts av utställningskommittén.
Exponat som skickas med posten ska ha kommit utställningskommittén tillhanda senast måndagen 20.10.2014 under
adressen enligt 8. Övriga exponat ska finnas i utställningslokalen onsdag 22.10.2014 vid en tidpunkt som meddelas i
samband med antagningen av exponaten.
Nedmonteringen av exponaten efter utställningen sköts av utställningskommittén. Om exponatet inte avhämtas på plats vid
utställningen återsänds det till utställaren som rekommenderad brevförsändelse eller som paket.
11 § SÄKERHETSÅTGÄRDER
Helsingfors Bokmässa och utställningskommittén ser efter bästa förmåga till att exponaten hålls i skick och under bevakning
ända till återlämningen men kan inte ansvara för skador på utställningsföremålen oberoende av hur de har uppstått. Det är
utställarens ansvar att försäkra exponatet.
12 § BESLUTANDERÄTT
I fall som inte täcks av detta specialreglemente eller i SFFF:s allmänna reglementen har utställningskommittén den slutliga
beslutanderätten. Möjliga meningsskiljaktigheter avgörs i Helsingfors tingsrätt.
13 § FÖRFRÅGNINGAR
STAMP FORUM 2014 –utställningens utställningskommitté utgörs av styrelsen för Aihefilatelistit ry – Motivfilatelisterna rf.
Förfrågningar rörande utställningen besvaras av utställningskommitténs ordförande Ulla Kemppilä, tel +358 (0)50 439 8806,
email ulla.kemppila@elisanet.fi

Helsingfors 25.3.2014
STAMP FORUM 2014
Utställningskommittén

Översatt från finska av Sten-Anders Smeds, 7.5.2014.

