
Tentoonstellingsreglementen BIRDPEX 9 
 
1. Organisator, plaats en tijd 
 
1.1 De wedstrijdtentoonstelling BIRDPEX 9 wordt uitgevoerd door de OK-Gmunden met de steun van de Vereniging 

van Oostenrijkse Filatelistische Verenigingen en de BMSV-Gmunden. 
 

1.2 De BIRDPEX 9 wedstrijdtentoonstelling vindt plaats van 26 tot 28 augustus in het Kongresshaus Toscana, 
Toscanapark 6, 4810 Gmunden. 

 
2. Exposant 
 

2.1 De BIRDPEX 9 wedstrijdtentoonstelling staat open voor alle exposanten “vogels” en zal worden 
beoordeeld in rang I. De beoordeling is gebaseerd op het tentoonstellingsreglement van de VÖPh en FIP. 

 
2.2 In aanmerking komen exposanten uit alle FIP- en FEPA-lidstaten. 

 
2.3 Alle exposities die voldoen aan het tentoonstellingsreglement en de tentoonstellingsvoorwaarden volgens 
de punten 4.1 t/m 4.8 kunnen voor de tentoonstelling worden ingeschreven. 

 
2.4 Voorwaarde voor deelname aan de tentoonstelling is een bijbehorende inzending ("vogels") en tijdige 
aanmelding van de inzending. 

 
2.5 Het is niet nodig om de exposantenpas te tonen - alle verzamelingen van "vogels" kunnen deelnemen. 

 
3. Aanmelding 
 

3.1 De aanmeldingsdocumenten kunnen nu schriftelijk worden aangevraagd of door een e-mail te sturen naar 
kobra22@telenet.be of zijn te vinden op de website www.birdpex.com. . 

 
3.2 Inschrijvingen dienen uiterlijk 1 juni 2022 door de tentoonstellingsorganisatie te zijn ontvangen. Inschrijven 
is alleen mogelijk met het inschrijfformulier van de organisator. Adres: Koenraad Bracke, Baerdonckstraat 83, 
B-9230 Wetteren (België) / tel. ++32 (0)9 369 99 34; E-mail: kobra22@telenet.be.  

 
3.3 Tentoonstellingsklassen met minder dan 4 inschrijvingen kunnen door de organisatie uit de competitie 
worden teruggetrokken. 

 
3.4 Een filatelistische commissie beslist over de aanvaarding en het aantal vlakken. Deze beslissing is 
definitief. 

 
4. Classificatie van de tentoongestelde verzamelingen 
 

4.1 TH Thematische Filatelie 
4.2 MX Maximafilie 
4.3 PG Postgeschiedenis 
4.4 OP Open Filatelie 
4.5 TR Traditionele filatelie 
4.6 AK Prentbriefkaarten 
4.7 EE 1-kader-verzamelingen 
4.8 JU jeugd 

 
5. Aantal vlakken en kosten 
 

5.1 Elke inzending krijgt maximaal 3 - 11m2 frames in de seniorenklasse en maximaal 2 - 5m2 frames in de 
jeugdklasse. In elke kader van 100 x 100 cm kunnen 12 bladen van normaal formaat worden gestoken. 

 
5.2 Het kadergeld bedraagt 15 euro per kader, met uitzondering van jeugdverzamelingen. 

 
5.3 Indien de organisatie de verzameling demonteert en terugstuurt (in Oostenrijk als pakket niet 
vooruitbetaald), moet EUR 20,00 in rekening worden gebracht voor buitenlandse pakketten (alleen binnen 
Europa). 

 
5.4 De vergoedingen dienen binnen 3 weken na ontvangst van de acceptatiebrief met bijgevoegde 
betalingsbon aan OK-Gmunden te worden overgemaakt. 

 



5.5 Het kadergeld en retourkosten voor buitenlandse verzamelingen worden zonder kosten voor de 
organisator overgemaakt op rekening: OK-Gmunden, IBAN: AT52 2032 0321 0048 6864. 

 
6. Beveiliging en verzekering 
 

6.1 De organisator en zijn agenten zullen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid 
en een zorgvuldige behandeling van de tentoongestelde voorwerpen te verzekeren tijdens de duur van de 
tentoonstelling, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade. De exposant 
exposeert op eigen risico. 

 
6.2 Exposanten wordt aangeraden zelf een passende verzekering af te sluiten. 

 
7. Op- en afbouw van de tentoongestelde verzamelingen 
 

7.1 Indien mogelijk dienen de verzamelingen door de exposant of een gemachtigde opgesteld te worden op 
donderdag 25 augustus 2022 tussen 9.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. 

 
7.2 Door de organisator op- en afgebouwde voorwerpen dienen uiterlijk 19 augustus 2022 kosteloos in het 
bezit te zijn van de organisatie. 

 
7.3 Elk blad moet afzonderlijk en doorlopend genummerd zijn (op de achterkant) en in een doorzichtige plastic 
hoes worden bewaard. 

 
7.4 Het inleggen van de bladen gebeurt van links naar rechts, d.w.z. in horizontale volgorde, beginnend 
linksboven. 

 
7.5 Demonteren vindt plaats op zondag 28 augustus 2022 vanaf 12:15 uur na afloop van de tentoonstelling en 
wordt gecoördineerd door de organisatie. 

 
8. Evaluatie van de verzamelingen en toekenning van prijzen 
 

8.1 De inzendingen worden beoordeeld door een internationale jury volgens de FIP- of VÖPh-voorschriften. 
 

8.2 Per exposant worden, afhankelijk van de tentoonstellingsklasse, de volgende beoordelingen uitgereikt: 
certificaten en medailles, certificaten in de medaillecategorie en alleen certificaten. De uitreiking van 
ereprijzen is de verantwoordelijkheid van de jury en de tentoonstellingsleiding. 

 
8.3 De prijzen worden uitgereikt als onderdeel van het palmares, dat te zien is in het 
evenementenprogramma. 

 
9. Rechten van de organisator en de tentoonstellingsleiding 
 

9.1 De beslissingen van de organisator, de tentoonstellingsleiding, de filatelistische commissie en de jury zijn 
definitief en onbetwistbaar. 

 
9.2 Met de inschrijving aanvaardt de exposant deze bijzondere tentoonstellingsreglementen volledig. 

 
9.3 Voor geschillen die niet door de tentoonstellingsleiding kunnen worden beslecht, wordt de rechtbank van 
Gmunden als bevoegd verklaard.  


