
 

 

  PODMÍNKY ÚČASTI pro pivovary 
 V DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽI ZLATÁ PIVNÍ PEČEŤ 2020 

 

  1. Zaslání závazné přihlášky do 31. prosince 2019 na adresu: 
Alois Srb /International beer festival Budweis/Svatkovice 19,  398 43 Bernartice 

nebo elektronicky na e-mail alois.srb@centrum.cz 

Vždy bude přijetí obratem potvrzeno 
 
  2. Předání všech druhů degustačních vzorků v objemu 8 litrů (ve skle, plechu, či v plastu) nejpozději  

     do 15. února 2020 na adrese: 
 

Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523/30, 370 05 České Budějovice 

 
      kontaktní osoby: p. Bc. Barbora Dusilová, tel.+ 420 770 148 374,   p. Petr Hazuka,  tel. + 420 602 495 893 
                                p. Roman Šperl,             tel. + 420 722 569 936,   p. Alois Srb,       tel. + 420 603 542 281             

 
   3. Způsob úhrady poplatku 900,- Kč + DPH  za přihlášený druh převodem na účet ČSOB  238 147 379/0300            

    dle splatnosti faktury za přihlášené vzorky nebo hotově před zahájením degustace při dohodnuté změně. 

 
   4.   Pro soutěž o Světovou pivní pečeť 2020/ WORLD BEER SEAL 2020 platí tyto podmínky: 

- oceněné umístění v kterékoliv kategorii v roce 2020  

- ústní nebo elektronické přihlášení odp. pracovníkem pivovaru po skončení dané degustační kategorie 

- souhlas s úhradou poplatku za účast v soutěži ve výši 900,- Kč + DPH 21% za přihlášený vzorek, dle vystavené 
faktury 

 
Vítěz získá právo užívat titul a známku ZLATÁ PIVNÍ PEČEŤ 2020, popřípadě WORLD BEER SEAL 2020 
Vyhlášeno bude pouze umístění finalistů jednotlivých soutěží. 
 

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY VEŘEJNÉ ČÁSTI 

 
Veřejná část festivalu se příchozím otevírá ve dnech 20 - 22. února 2020 na Výstavišti České Budějovice v  pavilonu T1 v 

Českých Budějovicích . Provozní doba veřejné části každý den od 16,00 do 24,00 hod.  Během těchto 3 dnů se 

očekává se účast zhruba 5 tisíc návštěvníků. Pivovarům a obchodním společnostem, které o to projeví zájem, zajistíme 

prostor pro komerční i nekomerční prezentaci svých produktů. Za pronájem plochy pro prezentační, prodejní, výčepní či 

ochutnávkový pult, výstavní  plochu požadujeme smluvní cenu:  600,-- CZK + 21 % DPH / 1 m2 + služby 

 

Minipivovarům  a výrobcům cideru zajistíme v případě zájmu i kratší prezentaci, za poměrnou část sazby. 

 

Dohodnutý prostor je možno aranžovat již od 19. února 2020. Vyklizení prostoru je nutné uskutečnit do 24 hodin po 

ukončení akce. 

 

V případě, že projevíte zájem o účast, je možné získat bližší informace na www.pivofestival.cz , případně telefonicky či 

e-mailem: 

Martin Průcha               +420 778 726 587         prucha@vcb.cz 

Bc. Barbora Dusilová    +420 770 148 374          dusilova@vc.cz 
Petr Hazuka                  +420 602 495 893         hazuka@vcb.cz 

 

Výběr prodejní a výstavní plochy bude akceptován dle pořadí zaslaných přihlášek a dle technických a prostorových 

možností pořadatelů. V prostoru areálu lze po dohodě s pořadateli umístit reklamní poutače či jiné propagační nosiče.  

Přijetí Vaší přihlášky bude potvrzeno spolu se sdělením bližších informací k podmínkám pro komerční a propagační 

prezentaci do 31. ledna 2020. 

                          Více informací: www.pivofestival.cz, www.vcb.cz, www.beerseal.cz 
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