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VÍNNE TRHY PEZINOK 2O18 
PRIHLÁŠKA

dodací list

Kontaktné informácie:

Telef n Fa -mail

– vystavovateľ môže prihlásiť víno, ktorého má vlastník najmenej 250 fliaš
– každá vzorka predstavuje 6 označených fliaš
– účastnícky poplatok 20,- � za 1 vzorku hradí prihlasovateľ v hotovosti pri odovzdávaní 
   vzoriek, alebo doložením kópie dokladu o úhrade na účet organizátora: SLSP a.s.

– po zaplatení poplatku vám bude dodatočne zaslaná zúčtovacia faktúra
– prihláška musí byť odovzdaná súčasne so vzorkami, termín odovzdania vzoriek:
  8. – 10. marca 2018 v čase: štvrtok - piatok od 10.00 do 17.00 hod.
                                             sobota od 10.00 do 13.00 hod.
  ZBERNÉ MIESTO – MESTSKÝ DOM, Holubyho 22
  (novorekonštruovaný historický dom v tesnej blízkosti námestia)

V............................................, dňa.....................2018                 ....................................... 

Radničné námestie 9, 902 01 Pezinok 
IČO: 31 781 420, DIČ: 2021453511

IBAN: SK02 0900 0000 0000 1919 1417, SWIFT: GIBASKBX

Kontakt na odovzdanie vzoriek: +421 907 593 294, +421 905 598 229

e-mail: zpvv@zpvv.sk, www.zpvv.sk

Prihlasovateľ

Adresa

IČO: DIČ, IČ DPH:

ó x E Web

Zdru�enie pezinských vinohradníkov a vinárov

čiatka, podpis                             pe

– podpisom tejto prihlášky vystavovateľ potvrdzuje, že je oboznámený
a súhlasí so štatútom VTP 2018

    IBAN: SK02 0900 0000 0000 1919 1417, SWIFT: GIBASKBX.

– smerodajné pre zaradenie vína do kategórie sú údaje uvedené na prihláške
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