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Vážení pivovarníci, vážení obchodní p átelé,

obracíme se na Vás s pozváním Vašeho pivovaru na každoroční soutěžní
degustaci, konanou v aule Chmela ského institutu s.r.o. v Žatcí za učasti laické i
odborné ve ejnosti pri príležitosti Žatecké Dočesné.

Degustace bude probíhat ve dvou dnech a tyká se pou ze ťtlttovan ch piv,
ProtoŽe není v naŠich možnostech zaručit kvalitní uskladnění nefiltrovanych piv
tak, abY nedoŠlo ke zméně jejich privodních vlastností a tim znerryhodnění v rámci
degustace.

V letoŠním roce se degustace koná v následujících termínech:

1. den, tj. ve ČtvnrEK 5. g.2c19 od 13.oo hodin, proběhnou základní kola a
finále některych kategorií s nižším počtem vzorkri.

2. den, tj.v PÁTPX 6. g.zOLg od 13.0O hodin, proběhne degustace
semifinálor4[ch a íinálovYch kol.

Podmínky ričasti j sou následující:

} zaslání potvtzené p ihlášky na:

e-mail: buchtova@chizatec. cz (a zároveň v kopii na henrer t@chizatec.cz)

nebo

na adresu ChmelarskY institut s.r.o., Kadaňská 2525,438 46 žatec

neipozdéii do 24. 7. 2OL9.
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} do degustaČní soutěŽe mohou byt prihlášeny pouze vzorl<y stočené do lahví (v
PET lahvích jen ve v jimečnych p ípadech a po domluvě s vedoucím degustace
Ing. Nesvadbou - kontakt viz níže).

Sudové Pivo bude p ijímáno pouze k propagačním učelťrm (nezučastní se
soutěŽní degustace). Jestliže budete pivo dodávat v této formě, prosíme o
PoskYtnutí vIvěsky pivovaru, pop . dalších propagačních materiálri, aby mohlo
fit označeno na v čepním zaŤízení.

Y z kaŽdého Pivovaru, ktery se prihlásí do degustace, je rnožno prihlásit do
degustačních komisí zástupce, a to takto:
1. den, tj. 5. 9. 2019, maximálně 2 zástupce
2. den, tj. 6.9. 2019, maximálně I zástupce

Z kaPacitních drivodri prosíme o nep ekraěování počtu osob. Jmenovitě je
nahlaste na prihláŠce pivovaru a z dťrvodu plné obsazenosti degustačních
komisí VČAS nahlaste veškeré změry, nejpozději však do 28. 8.2o]rg.

Upozotňujeme degustátory, že konec degustace bude tnezi 17 a 18 hod.
a nelze odcházet d íve!

} vzorky musí byt dodány na adresu:

Chmela sk institut s.r.o.
Kadaňská 2S2S
438 46 Žatec

nejPozději do 28. 8. 2019 (v pozdějším termínu iiž nebudou z organízačníck,t
dťrvodťr p ijímány!). Prosíme o dodržení této podmínky, neboť piva musí byt
celkově p ipravena.

Počet vzorkri není orrrezel,I.

Je možno využit též poštu, pop . zásilkovou službu. Doporučujeme zásilku
dostatečně zajistit . Za vzorl<y rozbité pri prepravě neručíme.

} od každého vzorku piva je t eba dodat nejméně 6O ks lahví, v p ípadě PET
lahví 32 litrri
Piva, která nebudou dodána v požadovaném množství, nebudou p ijata do
degustace a poukázaná ěástka bude vrácena.
Kromě samotné degustace budou piva použita i na v stavu degustovanych piv
v p edsálí auly Chmela ského institutu a ve společenslrych prostorách
MěstskéhouaduvŽatci.
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} v prípadě, že máte zájem i o jiny druh prezentace Vašeho pivovaru (zbyvající
piva budou pos}rytována dále na MU v Žatci, kde je mohou ochutnat mj. i
návštěvníci ze zahraničí) , zašLete navíc množství dle Vašeho :uváženi.

} každ prihlášen vzorek, resp. druh piva, bude zpoplatněn částkou 1 OOO Kč
(včetně DPH), s p ihlédnutím na,.Yši nákladťr, které tato 2denni akce, za učasti
celkem cca 300 degustujících, obnáší.

V p ípadě nejasností se, prosím, obracejte na:

vedoucího degustace Ing. Vladimíra Nesvadbu, Ph.D.
telefon 4t5 732 I44
mobil: 607 IO4 892
e-mail: nesvadb a@ctnizatec.cz

nebo

jednatele společnosti Ing. Josefa Patzaka, Ph.D.
telefon: 4I5 732 133
mobil: 724 929 535
e-mail: patzalr@chizatec.cz

nebo

sekretariát - patricii Buchtovou
telefon: 4I5 732 101
mobil: 602 110 354
e-mail: buchtova@chizatec.cz

Z drivodu velmi omezetaych kapacit ubytování v Žatcí v době Dočesné si jej
doporučujeme zamluvit co nejd íve.
Seznam hotelrf a penzionťr najdete na weborr ch stránkách města Žatce:
http: / /cs.?atec-thum.eu/turistika/ ubytovani / .
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