Hlavní partner
soutěže sommeliérů

Sommeliér Znovín 2016
Vážená sommeliérko, sommeliére,
dovolte nám, abychom Vás jménem organizačního výboru 19. ročníku Pardubického festivalu vína,
hlavního partnera soutěže sommeliérů a generálního partnera celého festivalu vína pozvali
na 18. ročník soutěže sommeliérů, která se koná u příležitosti 19. ročníku PFV.
Statut soutěže:
1. Pořadatel – organizační výbor 19. ročníku PFV ve spolupráci se Znovínem Znojmo a. s.
2. Soutěžní kategorie – senior
3. Termín a místo konání – 17. 8. 2016 v prostorách hotelu Euro (www.hoteleuro.cz) v Pardubicích od 15:00
4. Program:
15:00 – 15:45
16:00 – 16:50
17:00 – 17:30
17:30 – 19:45
20:00 – 21:00
21:30 – 23:00

registrace soutěžících
písemný test – 50 otázek se zaměřením na víno a ostatní typické nápoje České republiky – součástí
bude oprava nápojového lístku
degustace – kompletní popis 3 vzorků vín – šumivé, bílé a červené
servis červeného vína – 10 soutěžících s nejlepšími výsledky z písemného testu a degustace
večeře
sommelierská show nejlepších 3 soutěžících v rámci olympijského parku v Pardubicích a
vyhlášení výsledků Sommeliér Znovín 2016

5. Hodnotící komise
Komise je jmenována společností Znovín Znojmo a.s. a organizačním výborem 18. ročníku Pardubického festivalu vína
po dohodě s Asociací sommeliérů České republiky z odborníků z České republiky a ze zahraničí.
Ceny pro vítěze soutěže:
1.místo
dárkový poukaz na odběr vín od společnosti Merlot d´Or v
celkové hodnotě 10.000,2.místo
- mimo jiné dekantační nádobu a sadu
skleniček od firmy Znovín Znojmo a.s.

- dvoudenní pobyt ve Znovínu Znojmo s
ubytováním v hotelu HAPPY STAR ve Znojmě
- mimo jiné ledák s vypískovaným textem
a sada skleniček od firmy Znovín Znojmo a.s.

3.místo

- mimo jiné speciální vývrtku od
firmy Znovín Znojmo a.s.

Všichni soutěžící dostanou hodnotný dárek od společnosti Znovín Znojmo, a.s.

Kontakt:
Czech marketing s.r.o., Sladkovského 433, Pardubice
Tel./fax: 466 657 585, e-mail: lejhanec@czech-marketing.com; www.pardubickyfestivalvina.cz
Ing. Jiří Lejhanec, mobil: +420 777 270 165

Hlavní partner
soutěže sommeliérů

Sommeliér Znovín 2016
Přihláška k účasti do soutěže sommeliérů – 17. 8. 2016
Jméno:…………………………………. Příjmení:……………………………………..
Titul:…………………………………... Datum narození:……………………………...
Zaměstnání:……………………………………………………………………………..
Adresa:………………………………………………………………………………….
Tel.:…………………….. Fax:……………………. E-mail:…………………………..
Pro prvních 10 umístěných možnost ubytování v Hotelu Euro 17. – 18. 8. na náklady pořadatele.

Datum:…………………………..

Podpis:…………………………….

Za organizační výbor 19. ročníku PFV

Karel Pobuda
Ing. Jiří Lejhanec

Kontakt:
Czech marketing s.r.o., Sladkovského 433, Pardubice
Tel./fax: 466 657 585, e-mail: lejhanec@czech-marketing.com; www.pardubickyfestivalvina.cz
Ing. Jiří Lejhanec, mobil: +420 777 270 165

