MINERÁLY BRNO
Mezinárodní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

OBOROVÉ ČLENĚNÍ
MINERÁLY
•
•
•

přírodní minerály
laboratorně vyrobené krystaly, pokud budou takto výslovně označeny včetně upozornění
na jejich vysokou rozpustnost ve vodě
dodatečně dobarvené nerosty, rekonstruované kameny (dobarvené chalcedony, acháty apod.)

DRAHÉ KAMENY
•
•
•
•

surové drahé kameny (surovina k broušení)
opracované drahé kameny (tromlované)
broušené drahé kameny v rovinných brusech, fazetových i jiných tvarů (koule, pyramidy,
vajíčka, zvířátka)
syntetické broušené drahé kameny a jinak dodatečně upravené drahé kameny u nichž
gemologická praxe takové možnosti akceptuje (např. kameny radioaktivně ozářené, tepelně
upravené, naolejované kameny, dublety, triplety apod.)

ŠPERKY
•
•
•
•
•

šperky a bižuterie z nerostů a drahých kamenů
šperky z dodatečně dobarvených nerostů nebo rekonstruovaných kamenů (dobarvené
chalcedony, acháty apod.)
šperky ze syntetických kamenů
kovová bižuterie, kovová bižuterie s korálky
skleněná bižuterie

PŘÍRODNINY
•
•
•
•
•
•

mušle, lastury
schránky mořských a sladkovodních živočichů
ostatní mořští živočichové
zuby současných žraloků
recentní hmyz
perleť, korál

FOSILIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zkameněliny obratlovců
zkameněliny bezobratlých živočichů
hmyz v jantaru
zkamenělé rostliny, zkamenělá dřeva
zkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky jiných než recentních organismů
stopy po činnosti jiných než recentních organismů (bioglyfy) nebo otisky končetin
zkameněliny jiných než recentních organismů, které prošly procesem fosilizace
tvrdé části organismů: zuby, kosti, skořápky vajec, krunýře apod.
pozůstatky pravěkých živočichů - trilobitů, dinosaurů nebo mamutů

LÉČIVÉ KAMENY
•
•
•
•

léčivé kameny
orgonity
čakrové kameny a šperky
čakrové předměty obsahující drahé kameny a minerály

BYTOVÉ DOPLŇKY A DEKORAČNÍ PŘEDMĚTY Z MINERÁLŮ A DRAHÝCH KAMENŮ
•
•

výrobky z minerálů a drahých kamenů (těžítka, hodiny, psací soupravy, figurky, mísy, vázy
apod.), solné lampy, lampy z drahých kamenů, obrazy a mozaiky z drahých kamenů,
drátované výrobky s drahými kameny nebo korálky

MINERALOGICKÉ A GEOLOGICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•
•
•
•
•

šperkové kovodíly, komponenty pro výrobu šperků
geologická kladívka, kompasy, gemologické přístroje, mikroskopy, brusivo, pilky na kámen
odborná literatura
obalový a předváděcí materiál pro sběratele a výrobce šperků
hornické památky (kahany, pohlednice, mapy, sošky s hornickými motivy apod.)

Všeobecné informace:
• Výstavní místo musí být označeno jménem vystavovatele nebo firmy.
•

Všechny vystavované exponáty nebo skupiny exponátů musí být označeny etiketou s názvem
nerostu, lokalitou a cenou. Syntetické a dobarvované kameny a výrobky z nich je nutné rovněž
označit.

•

Od 29. ročníku výstavy MINERÁLY BRNO je prováděna kontrola exponátů. Během trvání výstavy bude
vystavovaný sortiment dle stanoveného oborového členění výstavy průběžně kontrolován
organizátory výstavy a jimi pověřenými osobami.

•

Pokud nebude prezentované zboží odpovídat stanovenému oborovému členění, bude vystavovatel
vyzván k odstranění určeného zboží z výstavní plochy. Opakované porušení tohoto pravidla bude mít
za následek odebrání přidělené výstavní plochy organizátorem výstavy a to bez finanční náhrady.

•

V případě zjištění závadného nebo nevhodného exponátu v podobě falzifikátu bude vystavovatel
ihned vyloučen z výstavního prostoru a to bez finanční náhrady.

•

Nebude-li veškeré prezentované zboží vystavovatele při zahájení výstavy odpovídat oborovému
členění, má organizátor výstavy právo vyloučit vystavovatele bez finanční náhrady.

•

Ve zvlášť závažných případech může dojít k trvalému vyřazení vystavovatele ze všech výstav
a veletrhů pořádaných a.s. Veletrhy Brno.

•

Nebude-li vystavovatel exponáty uvedenými v přihlášce splňovat stanovené oborové členění, má
veletržní správa právo jej nepřihlásit.

www.mineralybrno.cz

