Gymnázium Teplice
a Bílinská přírodovědná společnost
Vás zvou na první ročník

AMATÉRSKÉ BURZY
MINERÁLŮ A ZKAMENĚLIN
dne 11.9. 2010

v budově Gymnázia v Teplicích
v ul. Čs. dobrovolců
( proti velkému bezplatnému parkovišti v Alejní ulici)

instalace: 7.00 – 9.00
pro veřejnost: 9. 00 – 14.00

Gymnázium Teplice
a Bílinská přírodovědná společnost pořádají
AMATÉRSKOU BURZU
MINERÁLŮ A ZKAMENĚLIN
dne 11.09. 2010
v budově Gymnázia v Teplicích v ul. Čs. dobrovolců
(proti velkému bezplatnému parkovišti v Alejní ulici)
Naším cílem je podpořit a tak založit linii nekomerčních amatérských setkání sběratelů
minerálů a zkamenělin v celé republice v duchu pražské amatérské burzy a burzy
v České Lípě.
Základní podmínky pro možnou účast na tomto amatérském nekomerčním setkání :
- burza minerálů a zkamenělin není určena pro prezentaci firem, ale sběratelů,
tedy žádné poutače na firmy
- nechceme žádné výrobky z kamenů a jiných materiálů, sošky, zvířátka, šperky,
korále, prstýnky, amulety a podobný komerční materiál, pro ten je dost jiných burz
- počet stolů na jednoho vystavovatele je omezen právě proto, aby byli uspokojeni
malí sběratelé.
- organizátoři si ohlídají, aby se jeden sběratel nepřihlásil pod několika jmény
- důrazně prosíme nepoužívat vysoce energeticky náročných svítidel, elektrická síť
by nemusela vydržet. Budeme pak nekompromisně žádat vypnutí nejsilnějších
spotřebičů.
- vzorky musí být označeny názvem, lokalitou a popřípadě cenou, v Kč
Pokud nebudete chtít tyto podmínky dodržovat,ani se nepřihlašujte !!!
Pokud přesto dojde k porušení těchto základních podmínek, organizátor si vyhrazuje
právo vám v příštím ročníku nepřidělit stoly.

Pokyny pro vystavovatele:
Stoly - školní lavice (120 x 45 cm) + židle - cena: 50,- Kč
na jednoho vystavovatele maximálně 2 stoly
Platba se provádí až na místě.
Není zatím v našich silách ke každému stolu dodat el. proud. Počítejte s tím.
Požadujeme přihlášení účastníka mailem na Duxit@seznam.cz
Poté vám bude zaslán plánek a propozice.
Vyjímečně na tel.: 721 996 521 kolem 18.00 hod. Dvořák Z.
V případě, že se po přihlášení nemůžete zúčastnit, prosíme o včasnou informaci.
Stoly pro přihlášené jsou blokovány pouze do 8.30 hod., pak budou nabídnuty dalším
zájemcům.
Každý účastník musí mít pokrytí na stoly látkou nebo podložkou.
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za vystavené vzorky.
Časový rozvrh: instalace 7.00 - 9.00
výstava
9.00 - 14.00
likvidace 14.00 - 15.00
Parkování přímo na rozlehlém parkovišti proti místu konání
Náměty na výlety:
geologické expozice Muzeum v Krupce
soukromé Muzeum v Hrobě
Muzeum českého granátu v Třebenicích
hornická díla: štola Martin Krupka
sběratelské lokality: Cínovec, Krupka, Jeníkov
obchod s minerály na Komáří Hůrce

