Meghívó Borversenyre
Tisztelt szőlősgazdák, bortermelők!
Héreg és a környékbeli települések lakóközössége részére az előző évek síkereire alapozva,
ismét megrendezzük a héregi hagyományos borversenyt,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Ideje: 2017. március 18. szombat 17.30-kor
Helye: Héreg, Kultúrház
A borverseny célja: Héreg és a környékbeli községek szőlősgazdái és lakosai találkozásának elősegítése, a
bortermelési tapasztalatok kicserélése, a minőségi bortermelés ösztönzése.
Nevezés feltételei:
1) Részt vehet minden Héregen vagy 30 km-es körzeten belül élő bortermelő, függetlenül a szőlőterület
elhelyezkedésétől.
2) Nevezni két kategóriába lehet
- saját termelésű szőlőből készített bor
- felvásárolt szőlőből készített bor
3) A benevezett mintát, fajtánként 2db. 0,75 l-es borosüvegben kell elhelyezni, lezárt állapotban leadni.
4) A mintaüvegeket a rendezőbizottság megbízottja számozott címkével látja el. A versenyző nevét és
címét borítékba helyezi, lezárja és a számot feltünteti a borítékon.
5) Nevezési díj tételenként 1000.-ft, amelyet nevezéskor kell befizetni
Nevezési lapok leadási határideje: 2017. március 17. 12 óra. Nevezési lapok letölthetők Héreg Község
Hivatalos honlapjáról, vagy személyesen is átvehetők a héregi hivatalban.
A leadás módja: a héregi hivatalban személyesen, vagy mailben az nmidia90@gmail.com
email címre.
6) Minták leadási időpontja: 2017. március 17. (péntek) 16-18 óra között.
Helyszín: Héreg, Kultúrház, kisterem.
7) Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot hívtunk meg.
Versenyünkön ez alkalommal nem csak a borokat megmérető borászok, hanem a bort szerető
érdeklődök is részt vehetnek és lehetőséget kapnak TÁRSADALMI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG megalakítására.
A bizottságba jelentkezni lehet 2017. március 1-ig a héregi önkormányzat hivatalában 15 óráig.
A társadalmi bírálóbizottság létszáma 4 fő. Túljelentkezés esetén sorsolással dönt a rendezvény fő
szervezője, Nieszner József polgármester.
8) Díjazás: a bírálóbizottság a benevezett borokat négy díjkategóriába sorolja.
arany-, ezüst-, bronzérem, emléklap.
Minden résztvevő Héreg község önkormányzatának díszes oklevelét kapja.
A társadalmi bírálóbizottság a nevezési kategóriákat összevonja és két díjkategóriába sorolja:
A 2017-os héregi borverseny legjobb fehérbora és a 2017-os héregi borverseny legjobb vörösbora.
A versenyben résztvevők mellett szeretettel látjuk a szőlősgazdák hozzátartozóit,
barátait valamint az érdeklődőket.
Számukra a belépő díj: 1000.-ft, mely a vacsorát is tartalmazza
A zenét és a jó hangulatot a Héregi Sárközi Cigányzenekar biztosítja.
A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni lehet: Nieszner József 06 34/372-665
Héreg, 2017. február 15.

A rendező bizottság nevében

Nieszner József
Héreg polgármester

