
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  PODMÍNKY ÚČASTI  
 pro minipivovary v degustační soutěži  ZLATÁ PIVNÍ PEČEŤ 2023 
 
1.    Zaslání závazné přihlášky do 17. března 2023 

Přihlášku lze vyplnit elektronicky  na adrese:   http://www.beerseal.cz/registration/ 
a  nebo odeslat na e-mail alois.srb@centrum.cz , případně  poštou  na adresu: 

   
    Alois Srb /International beer festival /Svatkovice 19,  398 43 Bernartice 
    Vždy bude přijetí přihlášky potvrzeno 

 
2.    Předání všech druhů degustačních vzorků v objemu 8 litrů od každého přihlášeného vzorku 
          (ve skle, plechu, či v plastu) nejpozději  do  17. dubna 2023 na adrese: 
 

   Výstaviště Zahrada Čech, Na Vinici 948, 412 01  Litoměřice - Předměstí 
 
        Kontaktní osoby:   
        
        p. Roman Šperl,      tel. + 420 722 569 936,  p. Alois Srb,            tel. + 420 603 542 281  
        p. Jaroslav Ponert   tel. + 420 605 237 964,   p. Jitka Pohlová       tel. + 420 605 237 961 
 
3.     Způsob úhrady poplatku 600,- Kč + DPH  za přihlášený druh           

       převodem na účet Fio 238 147 379/2010  dle splatnosti faktury za přihlášené vzorky 
 
4.      Pro soutěž o Světovou pivní pečeť 2023/ WORLD BEER SEAL 2023                           

                      
     platí tyto podmínky: 
     -  oceněné umístění v kterékoliv kategorii v roce 2023 
    -  ústní nebo elektronické přihlášení odp. pracovníkem pivovaru po skončení dané                          
       po skončení dané degustační kategorie 
    -  souhlas s úhradou poplatku za účast v soutěži ve výši 900,- Kč + DPH 21%  
       za přihlášený vzorek, 
      

Vítěz získá právo užívat titul a známku ZLATÁ PIVNÍ PEČEŤ 2023, 
                                         popřípadě WORLD BEER SEAL 2023 
 
Vyhlášeno bude pouze umístění finalistů jednotlivých soutěží. 
 
5. Veřejná část festivalu se příchozím  otevírá ve dnech 21. dubna /16,00 – 01,00/ a 22. dubna 

2022 /14,00 – 01.00/  na Výstavišti Zahrada Čech  v  pavilonu H v Litoměřicích.   Během 
těchto 2dnů 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 Podrobné podmínky budou uvedeny v Přihláškovém formuláři Výstaviště 
Zahrada Čech 

                     Více informací: www.pivofestival.cz, www.mkz-ltm.cz, www.beerseal.cz,  
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