ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στον διαγωνισμό Ποιότητας Οίνου
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί (με κεφαλαία γράμματα) μία αίτηση για κάθε προϊόν που συμμετέχει και να αποσταλεί
έως την Δευτέρα 21 Μαϊου 2018, στο email: info@wineolympawards.com

Επωνυμία: 												
Α.Φ.Μ. 			

Δ.Ο.Υ: 			

Πόλη: 			

Οδός: 							Τ.Κ.:

Τηλέφωνο: 		

E-mail: 					

Κινητό: 		

		

Website: 				

Δραστηριότητα: 						 Υπεύθυνος εταιρείας: 					
Υπεύθυνος οινολόγος:								

Δηλώνω την συμμετοχή του δείγματος που περιγράφεται παρακάτω, στον Διαγωνισμό Ποιότητας Οίνων & Αποσταγμάτων, WINE ΟLYMP
AWARDS 2018.
Έχοντας αναγνώσει και κατανοήσει τον κανονισμό του διαγωνισμού, δηλώνω ότι:
• Αποδέχομαι την απόφαση της επιτροπής καθώς και την κατάρτιση καταλόγου μόνο με τα βραβευμένα δείγματα (η βαθμολόγηση των
άλλων δειγμάτων δεν θα ανακοινωθεί).
• Θα παραδώσω έως 21/05/2018 και ώρα 17.00:
1. Έξι (6) δείγματα των προϊόντων που θα διαγωνισθούν..
2. Αντιλαμβάνομαι ότι η συμπλήρωση ελλιπών εντύπων θα αποκλείει τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό.
3. Συγκατατίθεμαι για τη χρήση των πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία μου για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (Οδηγία
N.196/2003), στα πλαίσια προώθησης και διάδοσης πληροφοριών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κόστος συμμετοχής 280 € + Φ.Π.Α. 24% = 347,20 €
Το κόστος περιλαμβάνει συμμετοχή έως και τέσσερα (4) προϊόντα π.χ. λευκό κρασί, κόκκινο κρασί, ροζέ κρασί, αφρώδες κρασί.
Για κάθε επιπλέον προϊόν, το κόστος είναι 60 €+ΦΠΑ/προϊόν. Δείγματα συμμετοχής: 6 τεμ. φιάλες 500ml ή 750ml

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κατάθεση στον λογαριασμό Eurobank: 00260405440100640532 - ΙΒΑΝ: GR89 0260 4050 0004 4010 0640 532

Ημερομηνία:

/

/ 2018		

Υπογραφή/Σφραγίδα

σελ.: 1 από 3

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στον διαγωνισμό Ποιότητας Οίνου
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί (με κεφαλαία γράμματα) μία αίτηση για κάθε προϊόν που συμμετέχει και να αποσταλεί έως την
Δευτέρα 21 Μαϊου 2018, στο email: info@wineolympawards.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Κωδικός (συμπληρώνεται από τον διοργανωτή) :		
Ονομασία προϊόντος (Ελληνικά) : 		
Brand Name: 		

Έτος παραγωγής:

		

Ποικιλιακή σύνθεση (κατά σειρά %):

1. 		

%

2.

%

3.

%

Εσοδεία (μόνο για ΠΟΠ, ΠΓΕ & Ποικιλιακούς): 					
Αξία προϊόντος:

0-5 €

5,01-10 €

> 10 €

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΠΟΠ

ΠΓΕ		

Γεωγραφική ένδειξη

Πειραματικός

Ποικιλιακός

Χωρίς γεωγραφική ένδειξη

ΤΥΠΟΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λευκός		

Ερυθρωπός		

Ερυθρός

Ξηρός		

Ημίξηρος		

Ημίγλυκος

Γλυκός

Αφρώδης		Ημιαφρώδης

Μέθοδος: Παραδοσιακή

Οίνος χωρίς θειώδες

Οίνος κατά παράδοση: Ρητινίτης

		

Orange wine

Τρόπος & χρόνος παλαίωσης (μήνες); 		
Ποσότητα παρτίδας;

Αρ. Παρτίδας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Περιεκτικότητα σε αλκοόλη (% vol.)
Υπολειμματικά σάκχαρα (g/L)
Μόνιμη οξύτητα (g/L τρυγικού οξέος)
Πτητική οξύτητα (g/L οξικού οξέος)
Ενεργός οξύτητα (pH)
Ολικός Θειώδης ανυδρίτης (g/L)
Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης (g/L)
Υπερπίεση στη φιάλη (bars) για αφρώδεις/ημιαφρώδεις
σελ.: 2 από 3

Δεξαμενής
Verdea

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στον διαγωνισμό Ποιότητας Οίνου
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί (με κεφαλαία γράμματα) μία αίτηση για κάθε προϊόν που συμμετέχει και να αποσταλεί έως την
Δευτέρα 21 Μαϊου 2018, στο email: info@wineolympawards.com

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΝΩΝ
Η Εταιρεία 										
με τη συμμετοχή του οίνου με την ονομασία:										
δηλώνω ότι συνοδευτικά σας αποστέλω τα παρακάτω:
Η μη ύπαρξή των παρακάτω εγγράφων ακυρώνει τη βράβευση του ανωτέρω οίνου.

α/α

Περιγραφή συνοδευτικού στοιχείου

Ναι / Όχι

Ετικέτες 3 τεμ μπροστινής όψης
Ετικέτες 3 τεμ οπίσθιας όψης
Για συμμετοχή ποικιλιακών οίνων - Πιστοποιητικό χαρακτηρισμού οίνου
Για συμμετοχή Π.Ο.Π. οίνων - Απόφαση κατάταξης Π.Ο.Π. οίνων
Για συμμετοχή Π.Γ.Ε. οίνων - Πιστοποιητικό χαρακτηρισμού οίνου και απόφαση για αρίθμηση των φιαλών ή
υπεύθυνη δήλωση
Για συμμετοχή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη - Δήλωση παραγωγής οίνων περιόδου 2017-2018
Για συμμετοχή οίνων με τις ενδείξεις Reserve, Grand Reserve και Cava - Βεβαίωση για τις παραπάνω
ενδείξεις

Ημερομηνία:

/

/ 2018				

σελ.: 3 από 3

Υπογραφή/Σφραγίδα

