TEKMOVANJE »GASTexpo PIVO LETA«
SREDA , 30.1.2019
Razglasitev zmagovalcev ob 17:00 na sejmu OKUSOV GASTexpo

PRAVILNIK IN PRIJAVA
1. Na tekmovanju lahko sodelujejo vse domače in tuje pivovarne. Razpisane so tri
kategorije SVETLO, TEMNO, KISLO. Vsaka pivovarna lahko prijavi več različnih piv
(2 različna v isti kategoriji), po tri steklenici vsakega piva skupaj s prijavnico pošlje
na naslov GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE GASTexpo, Dunajska 18,
1000 LJUBLJANA.
2. Rok za oddajo prijave 31.12.2018 . Vzorce je potrebno poslati najkasneje do 7.
Januarja 2019.
3. Ocenjevanje bo potekalo po svetovno priznani metodi BJCP. Ocenjuje se videz,
aroma, okus, tekstura in splošni vtis. Vsako pivo lahko doseže 50 točk. Ocenjevalni
list si lahko ogledate https://www.bjcp.org/docs/SCP_BeerScoreSheet.pdf
4. Ocenjevalni del bo izvedla 5-članska komisija.
5. Razglasitev zmagovalcev bo potekala na posebnem dogodku v sklopu 13.
Mednarodnih sejmih okusov GASTexpo v sredo 30. Januarja 2019 ob 17.00 uri..
6. Prvi uvrščeni iz vsake kategorije prejme zlato plaketo. Imena nagrajencev bodo
objavljeni v vseh sejemskih medijih. (Posebno nagrado prejmejo od medijskega
sponzorja dogodka revije Pet zvezdic - objava predstavitve treh najboljših piv oz.
pivovarn)
7. Prijavnina za posamično pivovarno znaša 15,00€ (DDV že vključen) – ne glede na
število prijavljenih piv. Prijavnina se nakaže na TRR SI56 6100 0000 7143 427 do
16.1.2019. Za sodelujoče na sejmu GASTexpo je sodelovanje na tekmovanju
brezplačno.
8. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravilnika tekmovanja v primeru
višje sile ali z namenom izboljšave poteka tekmovanja.
V kolikor potrebujete morebitne dodatne informacije, ste dobrodošli, da nas kontaktirate.
Koper/Ljubljana – November 2018

Organizator - Primorski sejem d.o.o.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO OPOZARJA, PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

PRIJAVA na tekmovanje za GASTexpo PIVO LETA
Na ocenjevanje se prijavljam kot:
RAZSTAVLJALEC
NERAZSTAVLJALEC
OSNOVNI PODATKI:
Naziv podjetja:_________________________________________________________
Ime tekmovalca:________________________________________________________
Ulica in hišna številka:___________________________________________________
Naziv pošte in poštna številka:____________________________________________
Elektronska pošta:______________________________________________________
Davčna številka: _________________________ Davčni zavezanec:

DA

NE

Ustrezno označite PIVA, ki jih prijavljate:
IME PIVA

STIL

% ALK



Izjavljam, da sem seznanjen s pogoji in pravili tekmovanja, ki so zapisani v Pravilniku, ki ga sprejemam brez
pridržka in se prijavljam na tekmovanje za GASTexpo PIVO LETA.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO OPOZARJA, PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!
Podpis tekmovalca

Natisnjeno in izpolnjeno prijavo pošljite skupaj z vzorci piva (2 steklenici vsakega vzorca) na naslov
Primorski sejem d.o.o. ČevljarskA 17, 6000 kOPER.

SEZNAM NAGRAD
(Vezana na točko 7. PRAVILNIK in PRIJAVA)

Vsi sodelujoči bodo omenjeni v tiskanih in spletnih kanalih sejma GASTexpo. Nagrajence pa
čaka predstavitev v mesečni reviji PET ZVEZDIC (medijski sponzor sejma in tekmovanja)

Revija, katere bralci so tako gostinci kot dobrojedci in dobropivci, se ponaša z več kot 20letno tradicijo izhajanja.
Nagrado se bo podelilo za prvo mesto v vsaki kategoriji (svetlo, temno, kislo). Vsak od
zmagovalcev prejeme:






Revija Pet zvezdic – 0,5 strani predstavitvenega članka o pivovarni, zmagovalnem
pivu in kreatorjih,
Predstavitev zmagovalnega piva v tiskanih in spletnih kanalih GASTexpo,
Predstavitev zmagovalnega piva na FB strani Društva ljubiteljev domačih pivovarjev
(DLDP)
Prisotnost na podelitvi v živo na sejmu GASTexpo.
Plaketa

