Bijzonder reglement voor de tentoonstelling - IREX
Artikel 1
Dit bijzonder reglement – IREX – is toepasselijk voor alle filatelistische disciplines van de nationale
competitieve tentoonstelling PHILEXNAM 2018.
Artikel 2
Deze tentoonstelling staat open voor alle leden van een club die aangesloten is bij de K.L.B.P. Op uitnodiging
mogen de leden van de Europese bonden eveneens deelnemen.
De inschrijvingen kunnen doorgaan in alle competitieve klassen, voor zover de criteria ervan gerespecteerd
worden.
Artikel 3
De tentoonstelling zal doorgaan van 24 tot 26 augustus 2018 in de Ciney Expo, Rue du Marché Couvert, 3 –
5590 CINEY.
Artikel 4
Voor deze tentoonstelling zijn de reglementen voor tentoonstellingen van de K.L.B.P., zoals ze bevat zijn in
het vade-mecum onder de rubrieken 102.01, 102.02, 102.06 et 102.07, van toepassing.
Daarenboven zijn de bijzondere en complementaire regels voor de verscheidene disciplines, zoals ze bevat
zijn in de rubriek 603 van het vade-mecum, eveneens van toepassing.
Artikel 5
De aanvragen voor deelname moeten gestuurd worden aan het Organiserend Comité van PHILEXNAM 2018
ten laatste tegen 31/01/2018.
Een inschrijvingsformulier moet afzonderlijk voor elke verzameling ingevuld worden.
Het minimaal en maximaal in te vullen aantal vlakken is vastgelegd in artikel 9 van het algemeen reglement
voor tentoonstellingen.
Het plan van de verzameling moet doorgegeven worden ten laatste tegen 28/02/2018.
Artikel 6
Het aantal toegekende vlakken zal meegedeeld worden aan de deelnemers te laatste op 31/03/2018.

Artikel 7
Elke verzameling wordt liefst tentoongesteld op bladen van het A4-formaat.
Elk vlak moet samengesteld worden met 16 A4-bladen. Onvolledige vlakken zullen niet toegestaan worden.
De in albums bevatte verzamelingen, als complement van de tentoongestelde verzamelingen, zullen niet in
overweging genomen worden.
Indien andere formaten dan A4 gebruikt worden, moet de invulling van het vlak een gelijkaardig resultaat
opleveren als deze met 16 A4-bladen.
Op de achterzijde van elk blad moet de identiteit van de deelnemer, samen met de nummering van de
bladen, vermeld staan.
Elk blad moet in een stevig en doorzichtig omhulsel steken.
Een onderhoud met de juryleden, op specifiek verzoek, is voorzien op zaterdag 25/08/2018, vanaf 15 uur.
Artikel 8
Het inschrijvingsrecht is vastgelegd op 7,50 € per vlak.
Het totaal deelnamebedrag moet gestort worden ten laatste tegen 30/04/2018 op de IBAN-rekening BE090004-4232-5757 – BIC n° BPOTBEB1 van C.P.P.N., Chemin de la Boscaille, 110 – 1457 WALHAIN-SAINT-PAUL.
Artikel 9
De wijze waarop de verzamelingen kunnen opgestuurd of afgegeven worden aan het Organiserend Comité,
alsook de wijze van afname en teruggave, zullen later meegedeeld worden.
Artikel 10
Het organiserend Comité sluit, op kosten van de K.L.B.P., een verzekering af tegen beschadiging, diefstal en
brand, voor alle verzamelingen.
Het Organiserend Comité zal alle gepaste maatregelen nemen voor het beveiligen en het beschermen van alle
verzamelingen. De verantwoordelijkheid van het Organiserend Comité is echter beperkt volgens het hierop
volgend artikel 11.
Artikel 11
Noch PHILEXNAM 2018, noch de K.L.B.P., noch de ambtenaren, beheerders of leden van één van deze
organisaties, noch het Organiserend Comité met zijn functionarissen en zijn medewerkers, zowel vrijwillig als
betaald, noch de nationale commissarissen, noch de juryleden aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid
in geval van het verloren gaan of van om het even welke beschadiging van elementen van de deelname of van
om het even welke persoonlijke goederen, welke ook de reden hiervan zou zijn.
Artikel 12
Het Organiserend Comité eigent zich het recht toe om, indien nodig, en in akkoord met de K.L.B.P., het huidig
reglement IREX te wijzigen, en om alle passende maatregelen te nemen bij onvoorziene gevallen. De
genomen beslissingen zijn definitief en niet vatbaar voor beroep.

