ZÁŠTITY a GARANCE

Informace a pokyny pro účast v odborné degustační soutěži

ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2013

sSekce:

MINIPIVOVARY ● MIKROPIVOVARY ● RESTAURAČNÍ PIVOVARY.......

Soutěžní skupiny: světlé ležáky (11 – 12 % EPM) ● tmavá piva (7 – 10 % EPM a 11 – 12 % EPM)
1. Účast v soutěži je možná pouze na základě písemné přihlášky výrobce potvrzené oprávněnou
osobou (dále účastník) a úhrady příslušného registračního poplatku.
2. Přihlášený účastník je povinen po písemné výzvě VÚPS dodat do přihlašovatelem vybraného
(a v přihlášce zakřížkovaného) sběrného místa své označené soutěžní pivní výrobky podle
podmínek uvedených v závazné přihlášce.
3. Vybrané sběrné místo označí účastník (přihlašovatel) v závazné přihlášce.
4. Sběrná místa soutěžních pivních vzorků jsou v Praze a v Brně:
• PRAHA – Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Lípová 15, 120 44 Praha 2
nebo
• BRNO – Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Mostecká 7, 614 00 Brno
5. K dodání vzorků do označeného sběrného místa vyzve účastníka písemně VÚPS s upřesněním
termínů, časů předání a případnými dalšími závaznými pokyny.
6. Účastník je povinen dodat soutěžní pivo s minimální trvanlivostí 14 dnů v označených skleněných nebo
PET lahvích, příp. plechovkách na určené místo (VÚPS Praha nebo VÚPS Brno) v množství:
• 6 kusů lahví o obsahu 1,5 - 2 l s předepsaným označením
nebo
• nejméně 20 ks skleněných označených lahví o obsahu 0,3 – 0,5 l (příp. plechovky)
Dodávka uvedeného množství je závazná vždy do každé přihlášené soutěžní skupiny (světlé ležáky,
tmavá piva).
7. Pro označení soutěžních vzorků (každé lahve) použijte popisné etikety níže, které si vystřihněte,
podle potřeby nakopírujte, vyplňte čitelně silně orámovanou tabulku a vhodně přilepte průhlednou
voděodolnou páskou na každý soutěžní vzorek (skleněné nebo PET lahve, příp. plechovky). Použít
můžete i etikety vlastní.
8. V případě potřeby odborných konzultací (včetně dodávek vzorků) se můžete spojit s VÚPS Praha:
kontaktní osoby: Ing. Pavel Čejka, CSc. • e-mail: cejka@beerresearch.cz • tel: 224 900 159
Mgr. František Frantík • e-mail: frantik@beerresearch.cz • tel: 224 900 129, 603 431 322
9. V případě jakýchkoliv nejasností nebo potřeby produkčních informací k soutěži (vyhlášení apod.)
kontaktujte hlavního producenta soutěže SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. – kontaktní osoba:
Mgr. Richard Morávek, ředitel produkce • e-mail: rmoravek@snip-brno.cz • tel: 543 537 217, 604 297 571
zkopírujte ● vyplňte čitelně ● vystřihněte ● umístěte na každý vzorek
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