Nationale tentoonstelling met wedstrijdkarakter

ANTVERPIADE 2020

Art. 1
Dit bijzonder tentoonstellingsreglement – IREX – geldt voor alle filatelistische
disciplines van de nationale tentoonstelling met wedstrijdkarakter ANTVERPIADE 2020.
Art. 2
De voorzitter van het Organiserend Bestuur is Dhr Jozef Ghys – Tramstraat 10
te 2300 Turnhout – jef.ghys@telenet.be
Alle briefwisseling met betrekking tot de tentoonstelling moet gericht worden aan het
secretariaat van het Organiserend Bestuur, Dhr Luc Van Roy – Meistraat 7
te 2000 Antwerpen – lvanroy@gmail.com
Art. 3
Deze tentoonstelling staat open voor alle leden van een bij de K.L.B.P.
aangesloten vereniging. Leden van bevriende Europese federaties kunnen op uitnodiging
eveneens deelnemen. Op voorwaarde dat men voldoet aan de gestelde eisen kan er worden
ingeschreven voor alle wedstrijdklassen.
Art. 4
De tentoonstelling vindt plaats van 28 tot en met 30 augustus 2020,
in ANTWERP EXPO – HAL 1 – Jan van Rijswijcklaan 191 te 2020 Antwerpen
Art. 5
Voor deze tentoonstelling gelden de tentoonstellingsreglementen van de
K.L.B.P. zoals vermeld in het vademecum onder de rubrieken 102.01, 102.02, 102.06 en
102.07. Bovendien gelden eveneens de bijzondere en aanvullende regels voor de
verschillende disciplines, terug te vinden in de rubriek 603 van hetzelfde vademecum.
Art. 6
De aanvragen tot deelneming dienen uiterlijk vòòr 18 februari 2020 aan het
organisatiecomité van ANTVERPIADE 2020 te worden toegezonden. Voor elke verzameling
dient een afzonderlijk inschrijvingsformulier te worden ingevuld. Het minimum en maximum
aantal in te schrijven vlakken is voor de verschillende disciplines bepaald in artikel 9 van het
Algemeen Tentoonstellingsreglement. Bij de aanvraag dient er een kopie van het plan van de
verzameling te worden bijgevoegd.
Art. 7
De toewijzing van het aantal vlakken zal uiterlijk op 28 maart 2020 aan de
deelnemers worden medegedeeld.
Art. 8
Elke verzameling dient op afzonderlijke bladen, bij voorkeur formaat A4, te
worden tentoongesteld. Elk tentoonstellingsvlak dient 16 bladen A4 te bevatten. Onvolledige
tentoonstellingsvlakken worden niet aangenomen. Verzamelingen in albums als aanvulling op
de tentoongestelde verzameling worden niet in aanmerking genomen. Een jurygesprek wordt
voorzien, na afspraak, op zaterdag 29 augustus vanaf 10.00 uur.
Art. 9
De kaderhuur per vlak is vastgesteld op € 7,50. Het verschuldigd bedrag dient
uiterlijk 25 april 2020 vereffend te zijn door overschrijving op rekening
BE81 9733 5858 8624 op naam van ANTVERPIADE 2020.
Art. 10
De wijze van toesturen of overhandigen van de verzameling aan het
organisatiecomité wordt later medegedeeld. Hetzelfde geldt voor het terugzenden of afhalen
van de verzamelingen.

Art. 11
Elke deelnemer of zijn vertegenwoordiger kan zijn verzameling zelf opstellen
op donderdag 27 augustus en ze terugnemen op zondag 30 augustus, na sluiting van de
tentoonstelling en mits het akkoord van het Organisatie Comité.
De deelnemer of zijn vertegenwoordiger biedt zich vooraf aan bij de verantwoordelijke voor
het opstellen en of wegnemen van de verzameling.
Niet verwijderde verzamelingen zullen worden teruggestuurd aan hun eigenaars op hun
kosten en verantwoordelijkheid voor 30 september 2020.
Art. 12
Het organisatiecomité sluit een verzekering af tegen beschadiging, diefstal en
brand voor alle inzendingen. De hieraan verbonden onkosten vallen te laste van de K.L.B.P.
(Organisatiecomité). Het organisatiecomité zal alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te
zorgen dat de inzendingen voldoende beveiligd en beschermd zijn. De aansprakelijkheid van
het organisatiecomité wordt evenwel bepaald en beperkt volgens artikel 13 van de IREX.
Art. 13
ANTVERPIADE 2020, noch K.L.B.P., noch de functionarissen, bestuurders
of leden van één van hen, noch het organisatiecomité, zijn werknemers of vrijwillige en
bezoldigde medewerkers, noch de nationale commissarissen, evenmin als de leden van de
jury, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor het verlies van of welke andere schade ook
toegebracht aan een inzending of ander eigendom voortspruitend uit om het even welke reden
of oorzaak.
Art. 14
Het organisatiecomité behoudt zich het recht dit IREX reglement, indien nodig
en in samenspraak met de K.L.B.P. te wijzigen en de passende maatregelen te treffen voor
alle gevallen die er niet in voorzien zijn. De genomen beslissingen zijn definitief en niet voor
verhaal vatbaar.

