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NumiFil     2014

Vabilo

03/898 25 72, 898 25 83info@festival-velenje.siwww.festival-velenje.si03/898 25 72, 898 25 83info@festival-velenje.siwww.festival-velenje.si

9. NumiÞl 2018

27. 10. 2018    3320 Velenje  

Numizmatični, filatelistični in kartofilski sejem

Velenje, dvorana Centra Nova,
Sobota, 22. oktober 2022, od 8:00 do 12:30



      Naziv
      (podjetje/društvo)

(označi)

(označi)

(označi)

Naslov

Kraj in datum: Podpis:

E-pošta

Davčna št.

Ime in priimek

Poštna št.

Zavezanec za DDV (da)

Telefon

Število miz Cena za dodatno (drugo) mizo je 10 €
(približna mera je  65 x 180 cm)

Numizmatika

Drugo

Kartofilija

(napišite)Filatelija

dveena

Festival Velenje tradicionalno pripravlja numizmatično in filatelistično 
srečanje NUMIFIL. Sejem bomo pripravili v soboto, .  20 , med 22 oktobra 22
8 00 2 30 Centra Nova Velenje .  in 1 .  v dvorani (nad Knjižnico Velenje / stara 
lokacija).
Na srečanju bo mogoče prodajati, kupiti ali si ogledati različno zbirateljsko 
gradivo, ki ga ponujajo prodajalci za numizmatiko in filatelijo ter stvari za 
tovrstno zbirateljstvo. Vabimo vas na srečanje kot razstavljalca ali le kot 
obiskovalca. Če želite sodelovati na sejmu kot razstavljalci, izpolnite 
prijavnico, ki jo lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Sejem bo odprt od 
8.00 do 12.30  (Za pripravo miz od 7.30.). Kdor uporablja svoje prte za mize, 
bomo veseli če jih boste prinesli.

Za prodajalce in razstavljalce sejma je kotizacija za ena mizo 0 €,  za dve pa 1  
20 €,  (DDV je vključen v ceno). Prijave sprejemamo do ponedeljka, 17. 
oktobra 2022. Plačilo kotizacije lahko izvedete IZKLJUČNO na poslovni 
račun Festivala Velenje (0133 3600 0000 731, sklic 760114 7), do - - --
vključno 17. oktobra 2022. O vplačilu nas prosim obvestite tudi po 
elektronski pošti:  ali po telefonu  03/898 25 72  info@festival-velenje.si
(Matjaž Šalej).

V primeru zapolnitve sejemskega prostora bomo upoštevali vrstni red 
prijav.

Zaradi razmer in ukrepov v zvezi z omejevanjem širitve okužbe s koronavirusom na 
ravni države bomo glede izvedbe sejma pozorno spremljali stanje in omejitve na tem 
področju ter sledili smernicam Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Udeleženci se 
s podpisom zavezujejo, da bodo upošteval aktualna navodila ter ukrepe NIJZ, 
povezane z epidemijo COVID-19.
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Spoštovani!

Vaše področje


