Vino Slovenija Gornja Radgona
46. odprto državno ocenjevanje vin
10. odprto državno ocenjevanje BIO vin

PRIJAVA VINARJA

Rok prijave:
Zbiranje vzorcev:
Termin ocenjevanja:

19. junij 2020
1. - 3. julij 2020
13. - 17. julij 2020

Podatki o prijavitelju
ID številka

Ime in priimek ali naziv podjetja (za vpis v katalog ocenjenih vin)
Ulica in hišna številka

Poštna številka in pošta/Država

Telefon

Spletna stran

E-pošta

Kontaktna oseba

Mobilni telefon kontaktne osebe

E-pošta kontaktne osebe

Direktor (ime in priimek)

Davčni zavezanec

Podatki za račun (v kolikor so drugačni)
Ime in priimek ali naziv podjetja

Navodila za izpolnjevanje tabele na hrbtni strani
Označba vina: NT normalna trgatev, PT pozna trgatev, IZ izbor, JI jagodni izbor, SJI suhi jagodni izbor, LV ledeno vino,
GV gazirano vino, BV biser vino, PV peneče vino, NPV naravno posebno vino, AK alkoholizirano vino, AR aromatizirano vino.

Ulica in hišna številka

Barva vina: B belo vino, RD rose, R rdeče vino.

Poštna številka in pošta/Država

Vinorodna dežela: PODRAVJE (vinorodna okoliša: ŠS Štajerska Slovenija in PRE Prekmurje), POSAVJE (vinorodni okoliši:
BSR Bizeljsko-Sremiški, DOL Dolenjski, BKR Bela Krajina), PRIMORSKA (vinorodni okoliši: GBR Goriška brda, VIP Vipavska
dolina, KRA Kras, SI Slovenska Istra).

ID številka
Prosimo vas, da natančno upoštevate prijavni rok in rok za prispetje vzorcev, saj se boste le tako
izognili prepoznemu prispetju vzorcev na ocenjevanje. Prijavljeni vzorci, ki bodo poslani na
ocenjevanje prepozno, oziroma vzorci, za katere udeleženec ne bo plačal prijavnine v skladu z
določili te prijave, ne bodo ocenjeni. Pomurski sejem d.o.o. ne vrača prijavnine za prepozno
prispele in prijavljene, ali neprispele vzorce.
Ocenjena vina z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona bodo v času kmetijsko živilske sejma
AGRA na pokušini v vinskem hramu, zato mora pridelovalec imeti veljavno odločbo za prodajo
vina, ki ga je dal na ocenjevanje.
S prijavo na ocenjevanje se pridelovalec strinja, da Pomurski sejem d.o.o. v času sejma AGRA
ponuja ocenjena vina v pokušino.
Pomurski sejem d.o.o. ne prevzema odgovornosti za napačne podatke vina in za vina, ki ne
ustrezajo zakonodaji za promet z vinom.

VINO SLOVENIJA GORNJA RADGONA

DA

NE

Količina vina za ocenjevanje: za vsak prijavljeni vzorec je treba dostaviti po 6 (šest) steklenic vina (1 ali 0,75 litra).
Kotizacija za vsak prijavljeni vzorec: 50,00 €, za 10 in več vzorcev 42,00 € po vzorcu (brez DDV). Kotizacijo je potrebno plačati
pred začetkom ocenjevanja.
Prosimo, da prijavnico čitljivo izpolnite in jo pošljete do roka prijave, 19. junij 2020, na naslov: Pomurski sejem d.o.o., Cesta na
stadion 2, 9250 Gornja Radgona.
K prijavnici je potrebno priložiti fotokopijo prijave letnega pridelka za prijavljeni vzorec vina ali odločbo za prodajo vina. Če želite
ocenjeno vino označevati s simbolom prejete nagrade, je potrebno ob predaji vzorcev priložiti zapisnik o vzorčenju.

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija
tel: +386 (0)2 5642 100, fax: (0)2 5642 160, e-mail:info@pomurski-sejem.si, www.vinoslovenija.si, www.pomurski-sejem.si

PRIJAVA VIN
OZNAČITE NA KATERO OCENJEVANJE PRIJAVLJATE SVOJE VINO

Rok prijave:
Zbiranje vzorcev:
Termin ocenjevanja:

46. odprto državno ocenjevanje vin
10. odprto državno ocenjevanje BIO vin
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19. junij 2020
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(obvezno priložiti kopijo certifikata za bio vino!)
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Označite katera vina prijavljate!

S podpisom potrjujemo, da se strinjamo s pogoji sodelovanja na ocenjevanju vin Vino Slovenija in jih nepreklicno in izključno priznavamo kot vsebino pogodbe. Splošni pogoji in pravila so na: www.vinoslovenija.si
S podpisom se strinjamo, da prireditelj v pogodbi navedene podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, in sicer v svojih zbirkah, in jih uporablja v namene statistične obdelave, segmentacije udeležencev, izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih obveznosti, pošiljanja ponudb, reklamnega materiala, publikacij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko obveščanje in anketiranje ter posreduje podatke o razstavljavcu pogodbenim partnerjem Pomurskega sejma.

Kraj in datum:

VINO SLOVENIJA GORNJA RADGONA

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija
tel: +386 (0)2 5642 100, fax: (0)2 5642 160, e-mail:info@pomurski-sejem.si, www.vinoslovenija.si, www.pomurski-sejem.si

Žig:

Podpis:

