ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στον διαγωνισμό Ποιότητας Οίνου & Αποσταγμάτων
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί (με κεφαλαία γράμματα) ένα δελτίο για κάθε συμμετέχον προϊόν και να αποσταλεί έως
την Δευτέρα 27 Μαϊου 2019, στο email: info@wineolympawards.com

Επωνυμία: 												
Α.Φ.Μ. 			

Δ.Ο.Υ: 			

Πόλη: 			

Οδός: 							Τ.Κ.:

Τηλέφωνο: 			

Κινητό: 				 FAX: 		

E-mail: 					 Website: www. 					
Δραστηριότητα: 						 Υπεύθυνος εταιρείας: 					
Υπεύθυνος οινολόγος:								
Ο υπογράφων παραγωγός/τυποποιητής του προϊόντος με την εμπορική ονομασία:
				
το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία των: 			

Οίνων

Αποσταγμάτων

Δηλώνω την συμμετοχή του δείγματος που περιγράφεται ανωτέρω, στον Διαγωνισμό Ποιότητας Οίνων & Αποσταγμάτων, WINE ΟLYMP
AWARDS 2019.
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).
• Συμμετετέχω μόνο με μία εμπορική επωνυμία (brand name).
• Θα παραδώσω έως 27/05/2018 και ώρα 17.00:
1. Έξι (6) δείγματα των προϊόντων που θα διαγωνισθούν.
2. ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ και στον διαγωνισμό συσκευασίας: Τρία (3) αντίτυπα των ετικετών ή των συσκευασιών ή τρεις (3)
φωτογραφίες όλων των όψεων των λιθογραφημένων συσκευασιών κατά περίπτωση στην Γραμματεία του Διαγωνισμού.
3. Αντιλαμβάνομαι ότι η συμπλήρωση ελλιπών εντύπων θα αποκλείει τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό.
4. 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 €/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:

/

/ 2019				

Υπογραφή/Σφραγίδα
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στον διαγωνισμό Ποιότητας Οίνου & Αποσταγμάτων
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί (με κεφαλαία γράμματα) ένα δελτίο για κάθε συμμετέχον προϊόν και να αποσταλεί έως την
Δευτέρα 27 Μαϊου 2019, στο email: info@wineolympawards.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Κωδικός 		
Εμπορική Ονομασία (σύμφωνα με την ετικέτα):
Τύπος συσκευασίας:

Φιάλη		

Ποικιλιακή σύνθεση (κατά σειρά %):

Bag in a Box
1. 		

%

2.

%

3.

%

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

0-5 €

5,01-10 €

> 10 €

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΠΟΠ

ΠΓΕ		

Γεωγραφική ένδειξη

Κωδικός

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

Δεξαμενής
Verdea

Τρόπος & χρόνος παλαίωσης (μήνες); 		

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)
Υπερπίεση στη φιάλη (bars) για αφρώδεις/ημιαφρώδεις
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στον διαγωνισμό Ποιότητας Οίνου & Αποσταγμάτων
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί (με κεφαλαία γράμματα) ένα δελτίο για κάθε συμμετέχον προϊόν και να αποσταλεί έως την
Δευτέρα 27 Μαϊου 2019, στο email: info@wineolympawards.com

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΝΩΝ
Η Εταιρεία 										
με τη συμμετοχή του οίνου 											
δηλώνω ότι συνοδευτικά σας αποστέλω τα παρακάτω:
Όπου αναγράφεται “υποχρεωτικά” θα πρέπει να υπάρχει το συνοδευτικό. Η μη ύπαρξή του ακυρώνει τη βράβευση του ανωτέρω οίνου.

α/α

Περιγραφή συνοδευτικού στοιχείου

Ναι / Όχι

3 εμπρόσθιες ετικέτες στην Ελληνική γλώσσα (υποχρεωτικά)
3 οπίσθιες ετικέτες στην Ελληνική γλώσσα (υποχρεωτικά)
Απόφαση κατάταξης για τους οίνους Π.Ο.Π. (υποχρεωτικά για τους οίνους Π.Ο.Π.)
Πιστοποιητικό χαρακτηρισμού οίνου και απόφαση για αρίθμηση των φιαλών της οικείας Δ/νσης Γεωργίας ή
Υπεύθυνη Δήλωση για αποστολή με την παραλαβή της (υποχρεωτικά για τους οίνους Π.Γ.Ε.)
Πιστοποιητικό χαρακτηρισμού οίνου της Δ/νσης Γεωργίας (υποχρεωτικά για ποικιλιακούς οίνους).
Δήλωση παραγωγής οίνων περιόδου 2017-2018, από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και το
παραστατικό προμήθειας του σχετικού οίνου εφόσον αγοράστηκε από άλλο οινοποιείο. (υποχρεωτικά για
τους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη - επιτραπέζιοι)
Δήλωση παραγωγής οίνων περιόδου 2017–2018 (για παραγωγούς με συνολική δήλωση παραγωγής 20172018 μικρότερη των 30.000 λίτρων). Βεβαίωση για τις ενδείξεις Reserve, Grand Reserve και Cava, από
την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ότι έχουν τηρηθεί οι ελάχιστοι απαιτούμενοι χρόνοι παλαίωσης
(υποχρεωτικά εφόσον χρησιμοποιείται κάποια από τις παραπάνω ενδείξεις)
Απόφαση για την ένδειξη που αναφέρεται στην, από 27-10-2015/26599 ΦΕΚ 2323, κοινή Υπουργική
Απόφαση, Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης»
στις ετικέτες των οίνων (Κτήμα, Αμπελώνας(ες), Πύργος, Μοναστήρι, Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, Μετόχι,
Αγρέπαυλη, Αμπέλι(α)) (υποχρεωτικά εφόσον χρησιμοποιείται κάποια από τις παραπάνω ενδείξεις)

Ο/H δηλών/ούσα

														
Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου της Εταιρείας
			
Ημερομηνία
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ
Η Εταιρεία 										
με τη συμμετοχή του αποστάγματος 											
δηλώνω ότι συνοδευτικά σας αποστέλω τα παρακάτω:
Η μη αποστολή των ακολούθων συνοδευτικών ακυρώνει τη βράβευση του σχετικού αποστάγματος.

α/α

Περιγραφή συνοδευτικού στοιχείου

Ναι / Όχι

3 εμπρόσθιες ετικέτες στην Ελληνική γλώσσα
3 οπίσθιες ετικέτες στην Ελληνική γλώσσα (εάν υπάρχει)
Αντίγραφο της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Αποσταγματοποιού ή/και Ποτοποιού
Βεβαίωση συμμόρφωσης της ετικέτας προς τη νομοθεσία από την αρμόδια τοπική Χημική Υπηρεσία
Πρωτόκολλο εξόδου του αποστάγματος από την αποταμίευση ωρίμασης ή πιστοποιητικό παλαίωσης από την
αρμόδια τοπική Χημική Υπηρεσία (μόνο για παλαιωμένα αποστάγματα)

Ο/H δηλών/ούσα

														
Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου της Εταιρείας
			
Ημερομηνία

σελ.: 4 από 4

