
16. Do eksponatu należy dołączyć jego specyfikację w dwóch egzempla-

rzach na załączonym formularzu oraz kserokopie, fotografie bądź skany 

wszystkich kart wystawowych, które będą przedmiotem prezentacji. 

Materiały mogą być wydrukowane, zapisane na płycie CD lub pendrive 

i zostaną zwrócone przez Organizatora wraz z eksponatemOrganizator 

odpowiada za eksponat od chwili jego przyjęcia do chwili przekazania 

Wystawcy bądź osobie przez niego upoważnionej.  

 

17. W czasie trwania Wystawy eksponat nie może zostać z niej wycofany 

ani nie mogą być w nim dokonywane jakiekolwiek zmiany. 

 

18. Każdy Wystawca otrzyma bezpłatnie od Organizatora katalog Wystawy 

oraz zróżnicowane zestawy upominkowe od sponsorów Wystawy. 

W przypadku gdy Wystawcą eksponatu jest kilka osób lub podmiot 

nie będący osobą fizyczną to świadczenia, o których mowa w pkt. 19, 

będą spełnione jednokrotnie w stosunku do jednej osoby, 

reprezentującej takiego Wystawcę zbiorowego. 

 

19. Eksponaty będzie można odebrać osobiście lub za upoważnieniem 

bezpośrednio po zamknięciu Wystawy, jak również w innym umówionym 

terminie w ciągu dwóch tygodni od zakończenia Wystawy. Eksponaty 

nieodebrane po tym terminie zostaną odesłane ubezpieczoną przesyłką 

kurierską na koszt wystawcy. 

 

20. Na terenie Wystawy prawo organizować stoiska z walorami 

kolekcjonerskimi mają wyłącznie osoby lub podmioty, które wcześniej 

takie prawo uzyskały od Komitetu Organizacyjnego Wystawy. 

 

21. W sprawach nie objętych Regulaminem Wystawy decyduje Komitet 

Organizacyjny. 

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia 

Kolekcjonerów we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 25 września 2016 r. 
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REGULAMIN 

XIX WROCŁAWSKIEJ 

KRAJOWEJ WYSTAWY KOLEKCJONERSKIEJ 

WROCŁAW 2017 
 

 

1. XIX Wrocławska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska Wrocław 2017 

z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu jest 

wystawą niekonkursową, której celem jest promowanie ruchu 

kolekcjonerskiego oraz ukazanie bogatego dorobku członków Stowa-

rzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu. 

 

2. Organizatorem Wystawy jest Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wroc-

ławiu, w imieniu którego działa Komitet Organizacyjny.  

 

3. Wystawa odbędzie się w dniach od 18 maja do 24 czerwca 2017 roku 

w Muzeum Poczty i Telekomunikacji, mieszczącym się przy ul. Krasiń-

skiego 1 we Wrocławiu. Wystawa czynna będzie codziennie w godzi-

nach otwarcia Muzeum i będzie brała udział we Wrocławskiej Nocy 

Muzeów. Uroczyste otwarcie dla Wystawców i zaproszonych gości 

odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. o godz. 12:00. O pozostałych 

istotnych terminach związnych z Wystawą poinformujemy Wystawców 

i zwiedzających komunikatem w katalogu Wystawy oraz na stronach 

internetowych Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu. 

 

4. W Wystawie mogą brać udział opracowane eksponaty kolekcjonerskie 

z dowolnej dziedziny kolekcjonerstwa, pod warunkiem że istnieje 

techniczna możliwość ich wyeksponowania.  

 

5. Wystawcami mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia 

Kolekcjonerów we Wrocławiu jak również organizacje i instytucje 

współpracujące, zaproszone do udziału w Wystawie przez Organiza-

tora. 

 



 

6. Na Wystawę przyjmowane będą wyłącznie eksponaty estetycznie 

opracowane na kartach formatu Schaubeck (274 mm x 292 mm) lub 

formatu A4 (210 mm x 297 mm), zabezpieczone przezroczystymi 

koszulkami ochronnymi bez marginesów z perforacją oraz ponumero-

wane i podpisane na odwrocie. Strona tytułowa powinna zawierać tytuł 

ekspozycji oraz imię i nazwisko jej autora. W uzasadnionych 

przypadkach po konsultacji Komitet Organizacyjny może dopuścić 

eksponaty opracowane i wyeksponowane w inny sposób. 

7. Za zgłoszenie i wystawienie eksponatów nie są pobierane żadne opłaty. 

W przypadku zgłaszania kilku eksponatów do wyboru przez Komitet 

Organizacyjne dla każdego z nich należy wypełnić oddzielne 

zgłoszenie. 

8. Zgłoszenie eksponatu winno być podpisane przez Właściciela, który 

potwierdza tym samym znajomość niniejszego Regulaminu i akceptuje 

jego wymogi. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć z miarę 

możliwości kserokopie lub zdjęcia wybranych kart wystawowych (mogą 

być w formie elektronicznej). Z tego wymogu zwolnieni są wyłącznie 

Wystawcy, którzy zgłaszają eksponat pokazywany na poprzednich 

wystawach Organizatora. 

 

9. Zgłoszenia uczestnictwa w Wystawie należy nadsyłać na poniższy 

adres: 

Komitet Organizacyjny  

XIX Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej 

skr. pocztowa nr 60116, 54-433 Wrocław 60 

 

lub pocztą elektroniczną Komisarza Wystawy: amarsy@poczta.onet.pl 

w terminie do 15 stycznia 2017 r. Zgłoszenia niekompletne oraz 

otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

10. Z racji ograniczonej powierzchni wystawienniczej Komitet Organizacyjny 

dokona starannej kwalifikacji eksponatów na Wystawę na podstawie 

otrzymanych zgłoszeń oraz dostarczonych z nimi kserokopii lub zdjęć 

eksponatów.  

 

11. Podczas kwalifikacji eksponatów będą brane pod uwagę m.in. 

następujące kryteria: 

- zgodność z tematem przewodnim wystawy; 

- oryginalność i sposób opracowania prezentowanego tematu; 

- eksponowany materiał i jego niepowtarzalność; 

- estetyka opracowania eksponatu. 

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo doboru eksponatów 

bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Preferowane będą 

eksponaty do tej pory nie prezentowane w czasie poprzednich edycji 

Wystawy oraz umożliwiające pokazanie jak najszerszego spektrum 

dziedzin i tematów kolekcjonerstwa. 

 

12. Każdy wystawca będzie mógł zaprezentować wyłącznie jeden eksponat. 

Do ekspozycji każdego eksponatu otrzyma od 2 do 3 ekranów 

o wymiarach 780 mm x 1180 mm, przy czym jeden ekran mieści 

dokładnie 12 kart wystawowych. Komitet Organizacyjny zadecyduje 

o ilości przydzielonych ekranów poszczególnym Wystawcom. 

W uzasadnionych przypadkach (wąski temat lub specjalizacja zbioru) 

Organizator może wyjątkowo przydzielić dla jednego Wystawcy mniej 

niż 2 ekrany lub inną przestrzeń wystawienniczą (np. przeszklone 

gabloty). 

 

13. Do 15 lutego 2017 r. Wystawcy zostaną powiadomieni o decyzji 

Komitetu Organizacyjnego dotyczącej przyjęcia eksponatu na Wystawę 

oraz przydzielonej powierzchni wystawowej (ilość ekranów). Wystawca 

ma obowiązek wykorzystać całą przydzieloną mu powierzchnię 

wystawową. Wraz z tą informacją Wystawcy otrzymają wzór 

specyfikacji. 

 

14.  Zakwalifikowany eksponat Wystawca winien dostarczyć Komitetowi 

Organizacyjnemu Wystawy na własny koszt nie później niż do 7 maja 

2017 r. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Komitetem Organizacyjnym, 

dopuszcza się dostarczenie i osobisty montaż eksponatu w dniu 

17 maja 2017 r. 

 

15. Niedostarczenie przez Wystawcę eksponatu w uzgodnionym terminie 

lub dostarczenie eksponatu niezgodnego ze zgłoszeniem oznacza jego 

wykluczenie z udziału w Wystawie, a jednocześnie wykluczenie 

Wystawcy z wystaw Organizatora na okres najbliższych 3 lat.. 

 


