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PŘIHLÁŠKA 

piva do soutěže Kazbek Cup 2021 
(Prosím, odešlete na e-mail: degustace@chizatec.cz  

nebo na adresu Chmelařský institut s.r.o., Kadaňská 2525, 438 01  Žatec) 

(termín uzávěrky do 31. 5. 2021) 
 

Vyplněním kontaktních údajů v této přihlášce potvrzujete souhlas s jejich zpracováním ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

 

Pokud si budete kdykoliv později přát odstranění údajů z našich databází, informujte nás 

prostřednictvím e-mailu na adrese info@chizatec.cz. Bližší informace o ochraně osobních údajů 

naleznete na našich webových stránkách www.chizatec.cz. 
 

JMÉNO A ADRESA PIVOVARU:  
(Prosím, nepište celé velkými písmeny, ale uvádějte správně velká a malá písmena 
z důvodu správného uvedení na diplomech a v tisku. Děkujeme.) 

 
   …………………………………………. 
 

…………………………………………. 
  

.………………………………………… 
 

…………………………………………. 

 
   ….…………………………………… 
 
IČO:   ………………………………………. 
 
 
 

NÁZEV PIVOVARU (maximálně 2 řádky) tak, JAK MÁ BÝT UVEDEN NA DIPLOMU 

v případě, že se Váš pivovar umístí na prvních 3 místech v jednotlivých kategoriích: 

 

 

 

 

OSOBA, na kterou se máme obracet V ORGANIZAČNÍCH ZÁLEŽITOSTECH: 

JMÉNO TELEFONNÍ ČÍSLO E-MAIL 

   

 
 

OSOBA/Y, které delegujete v případě přihlášení vzorků DO DEGUSTAČNÍ KOMISE A 

PŘEVEZME DIPLOM/Y v případě umístění pivovaru do 3. místa v jednotlivých kategoriích:  

KAŽDOU ZMĚNU, PROSÍM, OKAMŽITĚ NAHLAŠTE. DĚKUJEME.  

DEN JMÉNO 
TELEFONNÍ ČÍSLO  
(nejlépe na mobil) 

23. 6. 2021  
lze delegovat max. 2 osoby, 

účast bude odvislá od 
epidemické situace 
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PŘESNÝ NÁZEV PIVA, JEHO POPIS A UMÍSTĚNÍ DO KATEGORIÍ 
počet přihlášených vzorků není omezen 

Prosíme o důkladnou kontrolu názvu piv, neboť diplomy jsou vytvářeny dle Vašich přihlášek. Děkujeme. 
 

 

PŘESNÝ NÁZEV PIVA 

(bude použit na diplomy, do tiskové zprávy apod.) 
Nepište celé velkými písmeny, ale uveďte v názvu 

správně velká a malá písmena (důležité pro 
zveřejňované výsledky). 

 

 

KP 

(1-2) 

POPIS PIVA 

(procento chmelení odrůdou Kazbek, styl 
piva, popřípadě stupňovitost, procento 

alkoholu, hořkost apod.) 

   

   

   

   

   

   

   

 

 
V pivu by mělo být použito minimálně 50% odrůdy Kazbek pro chmelení. Ostatní chmelení 
není omezeno, ale měl by být zachován aromatický charakter této odrůdy.  
 

Vstup do soutěže bez poplatků. 

 

KATEGORIE DEGUSTOVANÝCH PIV (KP) 

1. Svrchně kvašené pivo                  2. Spodně kvašené pivo 

 

V případě nejasností při rozdělování piva do kategorií kontaktujte pana Jana Herverta, 
sládka Chmelařského institutu s.r.o., a to na telefonním čísle 415 732 119 nebo na  
e-mailu hervert@chizatec.cz. 
 

Pivo musí být doručeno do Chmelařského institutu s.r.o. nejpozději do 18. 6. 2021 

v objemu minimálně 15 litrů v obalech (sklo, PET), aby mohlo být usnadněno jejich 
rozlévání k degustaci. 
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