Táborský festival vína 2020
12. ročník degustační a prodejní přehlídky vín
Základní informace: Velká ochutnávka vín se uskuteční dne 21. března 2020 od 13.00 do 22.00
hod ve velkém sále hotelu Palcát o kapacitě 1 200 osob.
Návštěvníci festivalu si u pořadatele zakoupí žetony, které budou moci následně vyměnit za vybrané
vzorky vín jednotlivých vinařů. Cena jednoho žetonu bude činit 5 Kč. Objem degustačního vzorku
bude 0,04 l (cejchované skleničky) a ceny vzorků vín budou odstupňovány v rozmezí od 1 do 10
žetonů. Žetony se nevztahují na zakoupení celé lahve vína. Prodej lahví vína si řeší vinař sám ve
vlastní režii.
Na konci akce budou vinařům žetony vyměněny a vyplaceny ve 100% výši.
Vinařský fond poskytuje všem vinařům na tuto akci dotaci ve výši 50% na uhrazení nákladů
za pronájem výstavní plochy. O tuto dotaci je nutné si požádat nejpozději do 15. srpna 2019.
Povinnosti pořadatele:
▪ celkové zajištění festivalu (pořadatelská služba, propagace, sál, katalog, doprovodný program)
▪ zajištění prodeje, výběru a proplacení žetonů
▪ zajištění místa pro vystavovatele, tzn. stůl se židlemi a bílým ubrusem,
chladiče na lahve (jeden chladič celkem na 16 lahví vína), degustační odlévátko, skleničky
▪ zajištění dostatečného množství ledu pro každého vinaře
▪ zajištění jednotného skla pro návštěvníky festivalu
▪ zajištění mytí skla pro účastníky a návštěvníky festivalu
▪ zajištění uzamykatelné místnosti s možností uskladnění zboží či jiných cenných věcí
Povinnosti vystavovatelů:
▪ včasné zaslání vyplněné závazné elektronické přihlášky na www.festival-vina.cz
▪ včasné zaplacení poplatku za výstavní plochu, který činí 7 000 Kč a to nejpozději do 30 dnů
před zahájením akce
▪ vystavovatelé poskytnou pořadateli 18 lahví vína nebo budou spolupracovat na řízené
degustaci či gastronomické akci konané v rámci festivalu
▪ zaslání seznamu vín včetně analytických hodnot do katalogu, a to nejpozději do 15. 3. 2020
▪ včasný příjezd na místo v den konání akce, tzn. nejpozději hodinu před začátkem akce začít
připravovat své výstavní místo
▪ každý vystavovatel si na místě převezme svůj stánek s veškerým zapůjčeným sommelierským
zbožím, a obdrží předávací protokol
▪ každý vinař je povinen při přebírání žetonů od kupujících zkontrolovat, zda se jedná o platné
žetony, jiné žetony nebudou vinařům proplaceny
▪ zabezpečení vlastního zboží na prodejní ploše proti krádeži, pořadatel neručí za škody
způsobené odcizením či jiným poškozením zboží
▪ po skončení akce je vystavovatel povinen odvést všechny své láhve od vína včetně kartonů
▪ zveřejnění banneru Táborského festivalu vína na webových stránkách vystavovatele

Ubytování:
▪ Vystavovatelé si mohou zajistit ubytování přímo v hotelu Palcát. Ubytování si hradí
vystavovatelé sami. Cena ubytování je pro vystavovatele zvýhodněna. Zájemci, nechť si
ubytování zarezervují z dostatečným předstihem na recepci hotelu Palcát a nahlásí, že jsou
vystavovateli na této akci. Tel: (+420) 774 706 495
Pro vystavovatele je zajištěno:
▪ zveřejnění odkazu na webové stránky každého vystavovatele na internetových stránkách
festivalu (poslední ročník zaznamenal 6000 přístupů)
▪

otištění vizitky každého vinařství v jihočeském Deníku, který vyjde v rámci celých Jižních Čech
v den konání.

▪

celá akce je mediálně podpořena rádiem Blaník, Faktor, Kiss, Českým Rozhlasem a Českou
televizí, jihočeským Deníkem, časopisem WINE & Degustation a dalšími celostátními
periodiky.

▪

reklamní kampaň festivalu bude probíhat v rámci celé České Republiky

▪

na tuto akci budou rozeslány pozvánky majitelům vinoték, prodejcům vína, restauracím a
hotelům z Jihočeského kraje a dalších větších měst, kteří mají vstup na přehlídku zdarma
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