®
Přihláška na výstavu vín „Zámecká slavnost vína“ – degustační a prodejní
výstava vín v rámci Festivalu vína Český Krumlov® 2017
25.11.2017, Jízdárna zámku Český Krumlov

Název vinařství:………………………………………………………………………………………
Plánovaná vystavovaná vína: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní osoba: ……………………………………………………………………………………
Telefon a email: ……………………………………………………………………………………..
Webová strana vinařství: ………………………………………………………………………..
Základní informace o vinařství (nepovinné): ……………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………

Organizační informace

®
Datum a čas konání: sobota 25.11.2017, 14 - 22 hodin
Místo konání: Jízdárna zámku Český Krumlov
Organizační pokyny:
Místo konání: Jízdárna zámku Český Krumlov, Na Dlouhé zdi 1®78,
48°48'45.776"N, 14°18'36.840"E
Příjezd: 25.11.2017, do 11.00 hod.
Forma a podmínky degustační výstavy:
Pronájem výstavního stolu: 2.500,- Kč + DPH, pořadatelé zajistí katalog, led k chlazení vín,
označení stolu, službu na prodej a sběr žetonů. Parkování vozidla hned vedle sálu.
Degustační vzorky 25 ml, systém žetonů, nominální hodnota žetonu 10 Kč/žeton (plastový
penízek), 50 Kč/žeton (kovový penízek), 100% z ceny žetonů jde vinaři. Ocenění vzorků vín
žetony provede vinař v zaslané tabulce. Nebude–li zasláno, ocenění provede pořadatel.
Prodej neotevřených vín k odnesení domů je v režii vinařů dle cen uvedených v katalogu bez
poplatku pořadatelům. Nakoupená vína mají návštěvníci možnost uložit v šatně.
Vinaři si sami zajistí chladící nádoby (wimbledony) na víno!!!
V případě požadavku zajistíme ubytování.
Je vhodné vzít s sebou reklamní bannery, rollupy, katalogy či jiné reklamní předměty.
Součástí večera je i krátký rozhovor na podiu s moderátorem – představení vinařství. Pokud chcete na nějaké
informace dát důraz, prosím o jejich zaslání předem.
Součástí večera je i zviditelnění jednotlivých vinařství na obrazovkách a promítacím plátně v sále, prosíme o
zaslání loga vinařství a několika fotografií pro promítání.
Zájemci o účast na výstavě vyplní přihlášku a zašlou nejpozději do 30.8.2017 na emailovou adresu
info@festivalvinack.cz.
V případě převisu nabídky budou vinařství vybrána pořadatelskou komisí do 15.9.2017.
Předpokládaná účast je 1200 návštěvníků, plánovaná účast je 26 vinařství, odhad je pro jednoho vinaře cca
20-40 lahví celkem na vzorky, další na přímý prodej.
S přátelským pozdravem
Pavel Fučík, Václav Pecha, Miroslav Reitinger – gestoři Festivalu vína Český Krumlov
www.festivalvinack.cz

