
 

 

 

SPECIFIKACE KATEGORIÍ /Zlatý světový pramen 2020 
 

  1. Přirodní minerální voda 

Nealkoholický nápoj vyrobený z přírodní minerální vody, zpravidla s původním obsahem oxidu uhličitého 

  
  2. Ochucená minerální voda 

Ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z přírodní minerální vody, nápojových koncentrátů, nebo surovin 
k jejich přípravě, zpravidla s původním obsahem oxidu uhličitého 

 

   PODMÍNKY ÚČASTI v degustační soutěži Zlatý světový pramen 2020 
 
Zaslání závazné přihlášky do 31. prosince 2019 na adresu: 

International Beer Festival, Alois Srb, Svatkovice19, 398 42 Bernartice, nebo elektronicky alois.srb@centrum.cz 

 
1. Předání všech druhů degustačních vzorků v objemu 5 litrů (ve skle, či v plastu) nejpozději do 15. února 2020 

na adrese: 

Výstaviště České Budějovice, Husova 523/30, 370 05  České Budějovice,   p. Bc. Barbora Dusilová 

                                                                                                                         tel. + 420 770 148 374 

    2. Úhrada poplatku 500,- Kč + DPH 21 % za přihlášený druh. 

 
K úhradě poplatků za přihlášené degustační vzorky zašleme fakturu. 

Případné další podrobnosti žádejte telefonicky či e-mailem. 

 

   PROGRAM ODBORNÝCH DEGUSTACI 

 
PÁTEK 21. ÚNORA 2020 

Pavilon R2, Výstaviště České Budějovice 

9.00  Přírodní  minerální vody 

9.30 Ochucené minerální vody 

 
SOBOTA 22. ÚNORA 2020 

Výstavní pavilon T1, Výstaviště České Budějovice 

18.00 Oficiální vyhlášení výsledků 

 
 

Do odborné hodnotící komise můžete nominovat i Vámi delegovaného odborníka. 

Po celý průběh festivalu lze Vaše produkty formou ochutnávek prezentovat návštěvníkům. 

 

 

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.  Za pronájem plochy pro 

prezentační, prodejní, výčepní či ochutnávkový pult, výstavní  plochu požadujeme smluvní cenu:  600,-- CZK + 21 % 

DPH / 1 m2 + služby. 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. 

Kontakt:   Martin Průcha  +420778726587  prucha@vcb.cz, Bc. Barbora Dusilová + 420770148374 dusilova@vcb.cz 

 

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