Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz 2017
POKYNY PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK A ODBĚR VZORKŮ

Množství lahví a poplatek
Soutěžící dodá bezplatně 6 lahví o obsahu 0,75 l, u speciální adjustáže 8 lahví 0,5 l, 0,375 l
a 0,2 l do vlastnictví organizátora soutěže.
Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného vinařského zákona (tzn. též č.
šarže), včetně uvedení ročníku sklizně hroznů.
Soutěžící uhradí soutěžní poplatek ve výši 300,- Kč + DPH /363,- Kč včetně DPH/ za každý
přihlášený vzorek v hotovosti, při předávání vzorků a obdrží daňový doklad.

Přihláška
Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku vína. Přihláška musí
obsahovat nejméně tyto údaje: jméno a přesná adresa výrobce (dovozce), kontaktní
telefon výrobce(dovozce), označení odrůdy vína, ročníku, přívlastku, vinařské oblasti,
vinařské podoblasti, obce, popř. trati, obsah zbytkového cukru a celkových kyselin a určení
šarže vína, ze které je vzorek předkládán.
Přihláška musí být odevzdána nejpozději do 7. 8. 2017, což zaručuje i
presentaci v katalogu, přihlášky odevzdané po tomto termínu již nebudou součástí
katalogu, ale pouze jako příloha.

Odběr vzorků
Odběr vzorků probíhá ve dnech pondělí od 10,00 do 18,00, úterý až čtvrtek od 9,00 do
18,00 a v pátek od 9,00 do 15,00, nejpozději musí být vína odevzdána do 8. 8. 2017 v
prostorách vinotéky Moravská banka vín, Hlinky 88, Brno /u Brněnského
výstaviště/, aby mohli být hodnoceny v prvním kole.
LETOŠNÍ NOVINKA PRO ODBĚR VZORKŮ:
1. srpna 2017 v čase od 10,00 do 16,00 hodin ve Vinařství MORAVÍNO Valtice,
Mikulovská 176, 691 42 Valtice , telefon 602 51 58 61
2. srpna 2017 v čase od 10,00 do 16,00 hodin ve Vinařství Šlechtitelská stanice
vinařská Velké Pavlovice, Pod břehy 565/54, 691 06 Velké Pavlovice , telefon 602
51 58 61
3. srpna 2017 v čase od 10,00 do 16,00 hodin v Louckém klášteře před firemní
prodejnou vinařství Znovín Znojmo, Klášterní, Znojmo, telefon 602 51 58 61
Tým Moravské banky vín
P.S.
Z organizačních důvodů přivítáme Vaše přihlášky co nejdříve.

