Táborský festival vína 2021
13. ročník degustační a prodejní přehlídky vín
Velká ochutnávka vín se uskuteční dne 11. září 2021 od 13.00 do 22.00 hod ve velkém sále
spolkového domu Střelnice.
Objem degustačního vzorku bude 0,04 l (cejchované skleničky). Ceny vzorků vín doporučujeme
odstupňovat v rozmezí od 5 do 25 Kč. Prodej vzorků a lahví vína si řeší vinař sám ve vlastní režii.
Návštěvnost v minulém roce přesáhla 2000 osob a akce se bude účastnit 16 vinařství.
Poplatek za výstavní plochu činí 7 000 Kč. Vinařský fond poskytne vinařům (kteří si požádali)
dotaci ve výši 50% na uhrazení nákladů za pronájem výstavní plochy.
Povinnosti pořadatele:
● celkové zajištění akce (pořadatelská služba, propagace, katalog, doprovodný program)
● zajištění stolu, židlí a místa pro vystavovatele
● zapůjčení chladičů na láhve (jeden chladič celkem na 16 lahví vína), degustačních
odlévátek, skleniček
● zajištění dostatečného množství ledu pro každého vinaře
● zajištění jednotného skla pro návštěvníky festivalu
Povinnosti vystavovatelů:
● včasné zaplacení poplatku za výstavní plochu, a to nejpozději do 14 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 3. 9.
2021
● včasný příjezd na místo v den konání akce, tzn. nejpozději hodinu před začátkem akce
začít připravovat své místo
● každý vystavovatel si na místě převezme svůj stůl s veškerým zapůjčeným
sommelierským zbožím a obdrží předávací protokol
● vystavovatel je povinen nalévat víno pouze do oficiálních festivalových skleniček
● zabezpečení vlastního zboží na prodejní ploše proti krádeži, pořadatel neručí za škody
způsobené odcizením či jiným poškozením zboží
● po skončení akce je vystavovatel povinen odvézt všechny své láhve od vína včetně
kartonů
Pokud se chcete akce zúčastnit, prosíme o vyplnění a odeslání elektronické přihlášky, kterou
naleznete na https://www.festival-vina.cz/info/pro-vinare#/
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