publishing & wine marketing

ENTRY FORM / PŘIHLÁŠKA

San Francisco International Wine Competition 2018, 401 Terry Francois Blvd., San Francisco, CA, 94158 U.S.A.

Part 1 / Část 1., Competitors credencials / Údaje o soutěžícím
PRODUCER
SOUTĚŽÍCÍ VINAŘSTVÍ
ADDRESS
ADRESA
ZIP / CITY
PSČ / MĚSTO
COUNTRY
ZEMĚ
CONTACT PERSON
KONTAKTNÍ OSOBA
PHONE
TELEFON (s předvolbou)
E-MAIL
E-MAIL
Trad. REG. No.
IČO
TAX (UID) Reg. No
DIČ (nebo se označte jako neplátce)
11 digit FDA Reg. Number
11 místná registrace FDA

Part 2. / Část 2., Plná moc The Principal (jméno a příjmení)
representing (název vinařství)
/ Power of Attorney
tímto zmocňuje JUDr. Luboše Bártu, MBA a společnost GastroPress s.r.o., aby zastupovali naše vinařství a jeho statutární
orgán u Federal Agency of the United States Department of
Health and Human Services - Food and Drug Administration
(FDA) ve všech souvisejících právních a jiných aktech směřujících
k registraci vinařství a zabývajících se osvobozením od cla před
úřadem FDA, stejně jako k jednáním s tuzemskými i americkými
celními úřady a dalšími zainteresovanými stranami, které se podílejí na doručení soutěžních vzorků vína organizátorům soutěže.
Zplnomocněnec je oprávněn pověřit jinou osobu, aby jednala
jménem zastoupené osoby.
Výslovně uděluji souhlas s tím, že poskytnuté údaje o soutěžícím a vínech budou dále zpracovávány organizátorem české
a slovenské účasti, GastroPress s.r.o. a organizátorem soutěže,
budou jimi uchovávány a pokud bude víno oceněno medailí, souhlasím podle nařízení (EU) 2016/679, úplná verze GDPR
(obecné nařízení o ochraně údajů) po provedení opravy, s tím,
že tyto údaje budou zveřejněny spolu s výsledky soutěže. GDPR
je právní rámec pro ochranu osobních údajů platný v celé EU.
Jsem si vědom toho, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

............................................................
Razítko a podpis oprávněné osoby

hereby empowers Luboš Bárta, Dr. MBA, and the GastroPress Ltd. to represent the Principal at the Federal Agency of
the United States Department of Health and Human Services
- Food and Drug Administration (FDA) - in all related legal and
other acts for registration of the winery and dealing on the
COLAs Waiver at FDA, as well as handling and dealing with US
Customs and other stakeholders participating in delivery of the
wine samples to the competition organizers.
The Attorney is entitled to authorise another person to act in
Attorney´s place on behalf of the Principal.
Me, the Principal, agree, that the provided data on competitor
and wines will be further processed by the organizer of Czech
and Slovak participation, the GastroPress s.r.o., and the organizer of the competition, and will be kept, and, if the wine would be
awarded, will be used for publication together with the results
of the competition, following the Regulation (EU) 2016/679, the
full version of the GDPR (General Data Protection Regulation)
after the correction has been implemented. The GDPR is the legal framework for the protection of personal data valid throughout the EU.
I am aware that I may withdraw this consent at any time in
the future.
TUTO ČÁST NASKENUJTE NEBO VYFOTOGRAFUJTE A POŠLETE NA ADRESU redakce@e-sommelier.cz.

SAMPLE #1 VZOREK č.1 - Entry fee / startovné $100 USD (plus VAT/DPH)
CLASS

Alc. vol.%

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Alkohol %

WINE DESIGNATION

Residual sugar g/l (‰)

NÁZEV VÍNA (jako na etiketě)

Zbytkový cukr g/l (‰)

VINTAGE

Acids ‰

ROČNÍK

Kyseliny ‰

QUALITY LEVEL (if applicable)

Batch No.#

PŘÍVLASTEK

Číslo partie

VARIETY (% of varieties)

Oak maturation months

ODRŮDY (% použitých odrůd)

Zrálo v dubu měsíců

COUNTRY OF ORIGIN

Bottles in stock

ZEMĚ PŮVODU

Lahví skladem

APPELATION

Volume (litres)

VIN.OBLAST/PODOBLAST/VOC

Objem lahve

BIOLOGICAL GROWING

Ex cellar price

ORGANICKÉ (bio) VÍNO

Cena ze sklepa

REMARK / POZNÁMKA:
Název vína uvádějte přesně, jako je na etiketě (tedy česky, slovensky), ideálně začínající jménem vinařství. Zahraniční celní orgány nerozumějí našim jazykům,
ale porovnat nápisy dokážou. Označení odrůdy či procentuální složení odrůd uvádějte mezinárodními ekvivalenty jmen odrůd.
Cenu ze sklepa uvádějte bez DPH v korunách, do databáze pořadatele převedeme do potřebné měny, případně provedeme korekci/ přepočet podle podmínek v pořádající zemi.
Soutěžní kategorii (CLASS) vyplňte pěčlivě podle přiložené tabulky! Jste sami odpovědni za to, že víno zařadíte do správné kategorie - v případě omylu
může byt vyřazeno ze soutěže!
Přihlašujete-li růžové víno, uveďte to zřetelně do poznámky!

SAMPLE #2 VZOREK č.2 - Entry fee / startovné $100 USD (plus VAT/DPH)
CLASS

Alc. vol.%

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Alkohol %

WINE DESIGNATION

Residual sugar g/l (‰)

NÁZEV VÍNA (jako na etiketě)

Zbytkový cukr g/l (‰)

VINTAGE

Acids ‰

ROČNÍK

Kyseliny ‰

QUALITY LEVEL (if applicable)

Batch No.#

PŘÍVLASTEK

Číslo partie

VARIETY (% of varieties)

Oak maturation months

ODRŮDY (% použitých odrůd)

Zrálo v dubu měsíců

COUNTRY OF ORIGIN

Bottles in stock

ZEMĚ PŮVODU

Lahví skladem

APPELATION

Volume (litres)

VIN.OBLAST/PODOBLAST/VOC

Objem lahve

BIOLOGICAL GROWING

Ex cellar price

ORGANICKÉ (bio) VÍNO

Cena ze sklepa

REMARK / POZNÁMKA:
Název vína uvádějte přesně, jako je na etiketě (tedy česky, slovensky), ideálně začínající jménem vinařství. Zahraniční celní orgány nerozumějí našim jazykům,
ale porovnat nápisy dokážou. Označení odrůdy či procentuální složení odrůd uvádějte mezinárodními ekvivalenty jmen odrůd.
Cenu ze sklepa uvádějte bez DPH v korunách, do databáze pořadatele převedeme do potřebné měny, případně provedeme korekci/ přepočet podle podmínek v pořádající zemi.
Soutěžní kategorii (CLASS) vyplňte pěčlivě podle přiložené tabulky! Jste sami odpovědni za to, že víno zařadíte do správné kategorie - v případě omylu
může byt vyřazeno ze soutěže!
Přihlašujete-li růžové víno, uveďte to zřetelně do poznámky!

SAMPLE #3 VZOREK č.3 - Entry fee / startovné $100 USD (plus VAT/DPH)
CLASS

Alc. vol.%

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Alkohol %

WINE DESIGNATION

Residual sugar g/l (‰)

NÁZEV VÍNA (jako na etiketě)

Zbytkový cukr g/l (‰)

VINTAGE

Acids ‰

ROČNÍK

Kyseliny ‰

QUALITY LEVEL (if applicable)

Batch No.#

PŘÍVLASTEK

Číslo partie

VARIETY (% of varieties)

Oak maturation months

ODRŮDY (% použitých odrůd)

Zrálo v dubu měsíců

COUNTRY OF ORIGIN

Bottles in stock

ZEMĚ PŮVODU

Lahví skladem

APPELATION

Volume (litres)

VIN.OBLAST/PODOBLAST/VOC

Objem lahve

BIOLOGICAL GROWING

Ex cellar price

ORGANICKÉ (bio) VÍNO

Cena ze sklepa

REMARK / POZNÁMKA:
Název vína uvádějte přesně, jako je na etiketě (tedy česky, slovensky), ideálně začínající jménem vinařství. Zahraniční celní orgány nerozumějí našim jazykům,
ale porovnat nápisy dokážou. Označení odrůdy či procentuální složení odrůd uvádějte mezinárodními ekvivalenty jmen odrůd.
Cenu ze sklepa uvádějte bez DPH v korunách, do databáze pořadatele převedeme do potřebné měny, případně provedeme korekci/ přepočet podle podmínek v pořádající zemi.
Soutěžní kategorii (CLASS) vyplňte pěčlivě podle přiložené tabulky! Jste sami odpovědni za to, že víno zařadíte do správné kategorie - v případě omylu
může byt vyřazeno ze soutěže!
Přihlašujete-li růžové víno, uveďte to zřetelně do poznámky!

SAMPLE #4 VZOREK č.4 - Entry fee / startovné $100 USD (plus VAT/DPH)
CLASS

Alc. vol.%

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Alkohol %

WINE DESIGNATION

Residual sugar g/l (‰)

NÁZEV VÍNA (jako na etiketě)

Zbytkový cukr g/l (‰)

VINTAGE

Acids ‰

ROČNÍK

Kyseliny ‰

QUALITY LEVEL (if applicable)

Batch No.#

PŘÍVLASTEK

Číslo partie

VARIETY (% of varieties)

Oak maturation months

ODRŮDY (% použitých odrůd)

Zrálo v dubu měsíců

COUNTRY OF ORIGIN

Bottles in stock

ZEMĚ PŮVODU

Lahví skladem

APPELATION

Volume (litres)

VIN.OBLAST/PODOBLAST/VOC

Objem lahve

BIOLOGICAL GROWING

Ex cellar price

ORGANICKÉ (bio) VÍNO

Cena ze sklepa

REMARK / POZNÁMKA:
Název vína uvádějte přesně, jako je na etiketě (tedy česky, slovensky), ideálně začínající jménem vinařství. Zahraniční celní orgány nerozumějí našim jazykům,
ale porovnat nápisy dokážou. Označení odrůdy či procentuální složení odrůd uvádějte mezinárodními ekvivalenty jmen odrůd.
Cenu ze sklepa uvádějte bez DPH v korunách, do databáze pořadatele převedeme do potřebné měny, případně provedeme korekci/ přepočet podle podmínek v pořádající zemi.
Soutěžní kategorii (CLASS) vyplňte pěčlivě podle přiložené tabulky! Jste sami odpovědni za to, že víno zařadíte do správné kategorie - v případě omylu
může byt vyřazeno ze soutěže!
Přihlašujete-li růžové víno, uveďte to zřetelně do poznámky!

SAMPLE #5 VZOREK č.5 - Entry fee / startovné $100 USD (plus VAT/DPH)
CLASS

Alc. vol.%

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Alkohol %

WINE DESIGNATION

Residual sugar g/l (‰)

NÁZEV VÍNA (jako na etiketě)

Zbytkový cukr g/l (‰)

VINTAGE

Acids ‰

ROČNÍK

Kyseliny ‰

QUALITY LEVEL (if applicable)

Batch No.#

PŘÍVLASTEK

Číslo partie

VARIETY (% of varieties)

Oak maturation months

ODRŮDY (% použitých odrůd)

Zrálo v dubu měsíců

COUNTRY OF ORIGIN

Bottles in stock

ZEMĚ PŮVODU

Lahví skladem

APPELATION

Volume (litres)

VIN.OBLAST/PODOBLAST/VOC

Objem lahve

BIOLOGICAL GROWING

Ex cellar price

ORGANICKÉ (bio) VÍNO

Cena ze sklepa

REMARK / POZNÁMKA:
Název vína uvádějte přesně, jako je na etiketě (tedy česky, slovensky), ideálně začínající jménem vinařství. Zahraniční celní orgány nerozumějí našim jazykům,
ale porovnat nápisy dokážou. Označení odrůdy či procentuální složení odrůd uvádějte mezinárodními ekvivalenty jmen odrůd.
Cenu ze sklepa uvádějte bez DPH v korunách, do databáze pořadatele převedeme do potřebné měny, případně provedeme korekci/ přepočet podle podmínek v pořádající zemi.
Soutěžní kategorii (CLASS) vyplňte pěčlivě podle přiložené tabulky! Jste sami odpovědni za to, že víno zařadíte do správné kategorie - v případě omylu
může byt vyřazeno ze soutěže!
Přihlašujete-li růžové víno, uveďte to zřetelně do poznámky!

SAMPLE #6 VZOREK č.6 - Entry fee / startovné $100 USD (plus VAT/DPH)
CLASS

Alc. vol.%

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Alkohol %

WINE DESIGNATION

Residual sugar g/l (‰)

NÁZEV VÍNA (jako na etiketě)

Zbytkový cukr g/l (‰)

VINTAGE

Acids ‰

ROČNÍK

Kyseliny ‰

QUALITY LEVEL (if applicable)

Batch No.#

PŘÍVLASTEK

Číslo partie

VARIETY (% of varieties)

Oak maturation months

ODRŮDY (% použitých odrůd)

Zrálo v dubu měsíců

COUNTRY OF ORIGIN

Bottles in stock

ZEMĚ PŮVODU

Lahví skladem

APPELATION

Volume (litres)

VIN.OBLAST/PODOBLAST/VOC

Objem lahve

BIOLOGICAL GROWING

Ex cellar price

ORGANICKÉ (bio) VÍNO

Cena ze sklepa

REMARK / POZNÁMKA:
Název vína uvádějte přesně, jako je na etiketě (tedy česky, slovensky), ideálně začínající jménem vinařství. Zahraniční celní orgány nerozumějí našim jazykům,
ale porovnat nápisy dokážou. Označení odrůdy či procentuální složení odrůd uvádějte mezinárodními ekvivalenty jmen odrůd.
Cenu ze sklepa uvádějte bez DPH v korunách, do databáze pořadatele převedeme do potřebné měny, případně provedeme korekci/ přepočet podle podmínek v pořádající zemi.
Soutěžní kategorii (CLASS) vyplňte pěčlivě podle přiložené tabulky! Jste sami odpovědni za to, že víno zařadíte do správné kategorie - v případě omylu
může byt vyřazeno ze soutěže!
Přihlašujete-li růžové víno, uveďte to zřetelně do poznámky!

