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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στον διαγωνισμό Ποιότητας Αποσταγμάτων

Επωνυμία:             

Α.Φ.Μ.     Δ.Ο.Υ:     Οδός:        Τ.Κ.:  

Πόλη:                                    Τηλέφωνο:                                  Κινητό:     

E-mail:                                                                          Website:     

Δραστηριότητα:        Υπεύθυνος εταιρείας:      

Υπεύθυνος οινολόγος:        

Ο υπογράφων παραγωγός/τυποποιητής του προϊόντος με την εμπορική ονομασία:

    

       

Δηλώνω την συμμετοχή του δείγματος που περιγράφεται παρακάτω, 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).
•	 Θα παραδώσω έως 27/05/2019 και ώρα 17.00: 

1. Έξι (6) δείγματα των προϊόντων που θα διαγωνισθούν.
2. Αντιλαμβάνομαι ότι η συμπλήρωση ελλιπών εντύπων θα αποκλείει τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό.
3. 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 €+ΦΠΑ/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

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί (με κεφαλαία γράμματα) μία αίτηση για κάθε προϊόν που συμμετέχει και να αποσταλεί 
έως την Δευτέρα 27 Μαϊου 2019, στο email: info@wineolympawards.com
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ΤΥΠΟΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόσταγμα Οίνου           Brandy            Απόσταγμα σταφυλής           Απόσταγμα σταφίδας             Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής

Απόσταγμα οινολασπών           Προσθήκη αρωματικών υλών (γλυκάνισου, μάραθου, κλπ)  Ναι           Όχι                                               

Παλαίωση σε βαρέλι:                  Διάρκεια:                         (μήνες)

        Ημερομηνία:           /      / 2019                                                                                      Υπογραφή/Σφραγίδα

Κωδικός (συμπληρώνεται από τον διοργανωτή):   

Ονομασία προϊόντος (Ελληνικά):  

Brand name:                                                                                                                   Έτος παραγωγής                                

Ποικιλιακή σύνθεση του αποστάγματος      1.                 % 2.                         % 3.       %

Εσοδεία (μόνο για ΠΟΠ, ΠΓΕ & Ποικιλιακούς):      

       

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Με Γεωγραφική ένδειξη     Χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη Καταγωγής    Πειραματικό          

Γεωγραφική ένδειξη καταγωγής                             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στον διαγωνισμό Ποιότητας Αποσταγμάτων

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί (με κεφαλαία γράμματα) μία αίτηση για κάθε προϊόν που συμμετέχει και να αποσταλεί 
έως την   Δευτέρα 27 Μαϊου 2019, στο email: info@wineolympawards.com



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στον διαγωνισμό Ποιότητας Αποσταγμάτων
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 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 συνοδευτικών εγγράφων Ναι / Όχι

Ετικέτες 3 τεμ μπροστινής όψης

Ετικέτες 3 τεμ οπίσθιας όψης

Άδεια άσκησης επαγγέλματος αποσταγματοποιού

Βεβαίωση συμμόρφωσης της ετικέτας με την νομοθεσία - Βεβαίωση από την τοπική χημική 

Παλαιωμένα αποστάγματα - Πρωτόκολλο εξόδου του αποστάγματος από την τοπική χημική υπηρεσία

             Ημερομηνία:           /       /   2019                                                                                      Υπογραφή/Σφραγίδα

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί (με κεφαλαία γράμματα) μία αίτηση για κάθε προϊόν που συμμετέχει και να αποσταλεί  
έως την Δευτέρα 27 Μαϊου 2019, στο email: info@wineolympawards.com


