Anmeldung an den Bezirksweinbauverband Poysdorf, BBK Mistelbach, Karl Katschthalerstraße 1, 2130 Mistelbach

PŘIHLÁŠKA

A: Fax: + 43 (0) 50 259 / 95 45 101 oder Mail: weinparade@lk-noe.at

na 45. předhlídku vín

CZ: Mail: vseidlova@iol.cz
Dodání:

Weinparade Poysdorf 2018

CZ:
sběr vzorků 3. dubna 2018 (úterý)
od 8.00 do 16.00 hod.
ve VINAŘSTVÍ HOLÁNEK, IVAŇ
(u hlavní silnice směr Vranovice)
nebo
A:
LFS Mistelbach, Obstlager-sklad ovoce
Winzerschulgasse 50, 2130 Mistelbach
pondělí 3. 4. 2018, 9-12 & 13 -15 hod.
úterý 4. 4. 2018, 9-12 & 13-15 hod.

uzávěrka přihlášek: středa, 14. 3. 2018
BIO-Betrieb? BIO vinařství?

□

Name/Betriebsbezeichnung/Jméno/FIRMA

Wenn Ja bitte ankreuzen!
Pokud ano zakřížkuj!

Adresse/adresa

Přehlídka vín:
sobota, 19. 5. 2018
od 10:00 hod. pro zvané hosty
od 13:00 hod. pro veřejnost

Telefonnummer/Fax/Ta.

www & @

Betriebsnummer/
IČ/DIČ:

Bezirksweinbauverband/vinařský spolek

Sorte/ odrůda

POUZE V KARTONU NA TŘI LAHVE !!
Q-Stufe/ jak.
Stupeň

.Farbe/barva

Jahrgang

Weinbezeichnung/odrůda

Restz. g/l

staatl. Prüfnr.

zbyt. cukr g/l

číslo osvědčení a zatřidění vína

Alk. in vol %
Kürzel laut Weingesetz
zákona

zkr. dle

weiß/rot/rosé
bíle/čer./rosé

ročník

Barrique J/N ano/ne

Probe/vzorek 1

Probe/vzorek 2

Probe/vzorek 3

Probe/vzorek 4

Probe/vzorek 5

Probe/vzorek 6

Probe/vzorek 7

PROSÍM DODRŽTE DANÉ TERMÍNY. VYPLŇTE ČITELNĚ!
Pozdě dodané přihlášky nebudou akceptovány.
Souhlasím s přiloženými podmínkami.

Podmínky účasti jsou akceptovány podpisem při zaslání
faxem nebo e-mailem jsou akceptovány i bez podpisu!

Datum

Unterschrift

PODMÍNKY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY VÍN
WEINPARADE POYSDORF 2018
PŘIHLÁŠKA:
Přihláška (formulář), musí být kompletně a
čitelně vyplněna a zaslána (fax nebo e-mail)
nejpozději do 14. března 2018 na Okresní
zemědělskou komoru do Mistelbachu nebo
Moravín, svaz moravských vinařů.
Ö:
CZ:

Fax: + 43 (0) 50 259 / 95 45 101
Mail: weinparade@lk-noe.at
Mail: vseidlova@iol.cz

Hodnoceny budou také sekty a
perlivá vína!!! (poplatek je stejný jako u
tichého vína)

zkontrolovat analytické hodnoty udané na
formuláři přihlášky.

HODNOCENÍ
Vzorky
vín
budou
hodnoceny
státně
zkoušenými degustátory. Výsledky budou
každému vystavovateli sděleny písemně, jsou
podkladem k udělení titulu „Champion“. Vína
budou oceněna zlatem a stříbrem. Nejvýše
oceněná vína získají Bakchův pohár. Při
dosažení tohoto ocenění je třeba dodat
vystavovateli
před
zahájením
veřejné
degustace do Poysdorfu zdarma 2 kartony 12x
0,75 l.

DODÁNÍ VÍNA:
Ö:

jednotlivě ve společném termínu s víny
z Dolního Rakouska 3. a 4. 4. 2018
9.00-12.00 & 13.00-15.00 hod.
do FS Mistelbach (sklad ovoce).
Winzerschulgasse 50, 2130 Mistelbach

CZ:

sběr vzorků 3. dubna 2018 (úterý)
od 8.00 do 16.00 hod.
ve VINAŘSTVÍ HOLÁNEK, IVAŃ
(u hlavní silnice směr Vranovice)

Jeden vzorek jsou 3 lahve pouze v
originálním kartonu na 3 lahve!
Převzaty budou jen řádně přihlášené vzorky!
Vína musí být stabilní, odpovídat vinařskému zákonu a zatříděné, lahve řádně
adjustované! Každý karton musí být jasně a
nezaměnitelně označen – na karton nalepte
etiketu a uveďte číslo šarže. Hromadné
dodávky do Mistelbachu musí být předem
osobně dohodnuty. Přihlášené vzorky je nutno
dodat POUZE V ORIGINÁLNÍM KARTONU
NA 3 LAHVE včetně všech poplatků a kopie
přihlášky.

ÚČASTNICKÉ POPLATKY
Za každý přihlášený vzorek je nutné zaplatit
účastnický poplatek ve výši 42,-- € výhradně převodem na účet pořadatele Bezirksweinbauverband Poysdorf, IBAN: AT 78
32663000 00001669 BIC: RLNWATWWPOY.
V případě, že bude vzorek degustační komisí
vyřazen, není možné, vzhledem k vzniklým
nákladům, vrátit účastnický poplatek zpět.
Poplatek za vzorky je nutné zaplatit před
dodáním vzorků! NELZE PLATIT HOTOVĚ!

ZATŘÍDĚNÍ VÍN/ČÍSLO ŠARŽE
Přihlášená vína musí být zatříděna (kvůli lepší
identifikaci vín udejte i číslo šarže). V přihlášce
musí být uveden obsah alkoholu, kyselin a
zbytkového cukru. Pořadatel má právo

CHAMPION 2017
Firmy, jejichž všechna přihlášená vína budou
oceněna stříbrem, zlatem nebo Bakchovým
pohárem s průměrným počtem bodů a čtyři
vzorky se umístí na prvních čtyřech místech,
získají titul Champion. Firmy, které získají
toto ocenění, musí souhlasit s prezentací
svých výrobků ve vlastním stánku a vlastní
režii po dobu konání veřejné degustace.

PREZENTACE
Vína budou prezentována výhradně vinaři
příslušných oblastí. Každý vinař má možnost
prezentovat svá oceněná vína, oslovit hosty a
potencionální zákazníky a prezentovat tak
vlastní firmu i oblast. Stánek musí být obsazen
personálem po celou dobu trvání výstavy,
zodpovědní za obsazení stánků personálem
jsou příslušné spolky/vinařství. Na veřejné
degustaci budou k dispozici jen vína oceněná
zlatou medailí nebo Bakchovým pohárem.

DODATEČNÁ DODÁVKA
Všechna vína oceněná zlatem musí být
pořadateli do Poysdorfu dodána v počtu 4 ks
lahví. Termín dodání oceněných vzorků bude
oznámen současně s výsledky. Všechna
dodaná vína jsou majetkem BWVD Poysdorf.

STÁNEK SE SEKTY
Ve stánku se sekty budou k degustaci
nabízeny oceněné sekty a perlivá vína.

POŘADATEL
Bezirksweinbauverband Poysdorf
Karl Katschthaler Straße 1, A - 2130
Mistelbach
Tel.: 05 0259 / 41200
Fax: 05 0259 / 95 41200
e-mail: weinparade@lk-noe.at

