
Rahvusvahelise filateelianäituse ESTONIA’16 erireglement. 
 

1. Rahvusvahelise Filateelianäituse ESTONIA’16 korraldab Rahvusvaheline Eesti 
Filatelistide Selts „Estonia“ koostöös Põlva Linnavalitsuse, AS Eesti Posti ja Põlva 
Huvi- ja Kultuurikeskusega.   

                                
2. Filateelianäitus ESTONIA’16 toimub Põlva Huvi- ja Kultuurikeskuse ruumides 08.- 

10.07.2016.a. Antud näitusega tahame tutvustada filateeliaalast tegevust Põlvamaal. 
KAVA: 
07.07.(neljapäev) Näituse ülespanek alates kella 09.00 ja kestab seni kuni näitus on 
 üleval.  
08.07.(reede): Näituse pidulik avamine kell 11.00. Näitus on avatud kella 17:00. 
09.07.(laupäev): Näitus on avatud 09.00 - 17.00.  
 09:00   Kogujate kokkutulek näitusesaali kõrvalruumis.  
 13:00   ERM Postimuuseumi Sõprade Seltsi aastakoosolek.  
 15:00 - 16:00 Eesti postmarkide oksjon. 
 19:00 - 22:00  Palmares. Pilet 25.-EUR. FCFS alusel. Palmares’e pileti eest 
 palun tasuda Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts ESTONIA arveldusarvele 
 Swedpangas SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE632200221031260465 
10.07 (pühapäev) Näitus on avatud 09.00 - 12.00, peale mida hakkab näituse 
 mahavõtmine.  

 
3. Filateelianäitus ESTONIA’16 on Eesti rahvuslikul tasemel näitus ja kajastab Estica’t 

kõikides FIP poolt tunnustatud võistlusklassides. Osaleda võivad võtta kõik 
filateeliahuvilised. Stendimaks on 5.- EUR stendipool (4x4 lehte). Tasumine kohapeal. 

 
4. Näitusel juhindutakse FIP’i vastavatest dokumentidest, rahvusvahelise filateelia- 

näituse ESTONIA üldreglemendist ja käesolevast erireglemendist. 
4.1.Hindamiskriteeriumid: 

Kuld (Gold)    -  87 p. 
Suur kullatud hõbe (Large Vermeil) -  81 p. 
Kullatud Hõbe (Vermeil)  - 75 p. 
Suur hõbe (Large Silver)  - 70 p. 
Hõbe (Silver)   - 65 p. 
Hõbetatud pronks (Silver Bronze) - 60 p. 
Pronks (Bronze)   - 55 p. 

 
      5. Osavõtuavaldused koos lisatud eksponaadi sisukirjeldusega (soovitavalt inglise keeles  

ca ½ A-4 formaadi mahus)  peavad olema üle antud korraldustoimkonnale kas isiklikult, 
saadetud  e-maili teel (allkirjastatud digitaalselt või varustatud avaldaja allkirjaga) või 
saadetud allkirjastatult posti teel  hiljemalt 30.05.2016.a.  Hiljem laekunud avaldused 
saadetakse tagasi. Kui näitusekogude avaldusi saadetakse rohkem kui on näitusestende, 
jätab žürii õiguse teha valik näitusekogude vahel. Tulemustest teatatakse osavõtjatele 
hiljemalt 08.06.2016.a. 

 
6. Propageerimaks nõelaklassi (1-2 raami väljapanekuid), on sellised eksponaadid 

teretulnud. Samuti on lubatud esitleda postkaarte, pitsateid ja templeid kui postiajalooga 
tihedalt seotud esemed.  

7. Korraldustoimkonna aadress on: REFS Estonia, PK. 3671; 10507 Tallinn, Eesti. E-kiri: 
expo@refs.ee.  Näituse veebileht asub aadressil www.refs.ee 

http://www.refs.ee/

