TEKMOVANJE »GASTexpo PIVO LETA«
SOBOTA, 3.2.2018
Razglasitev zmagovalcev ob 14:00 na sejmu OKUSOV GASTexpo

PRAVILNIK IN PRIJAVA
1. Na tekmovanju lahko sodelujejo vse domače in tuje pivovarne. Vsaka lahko prijavi
največ 2 različna vzorca piva, po dve steklenici vsakega skupaj s prijavnico pošlje
na naslov: Pivopis d.o.o., Davor Mišmaš, Stavča vas 37, 8361 Dvor.
2. Rok za oddajo prijave: 5. januar 2018 (EARLY BIRD) oziroma 22. januar 2018
(zadnji termin).
3. Ocenjevanje bo potekalo po svetovno priznani metodi BJCP. Ocenjuje se videz,
aroma, okus, tekstura in splošni vtis. Vsako pivo lahko doseže 50 točk. Ocenjevalni
list si lahko ogledate https://www.bjcp.org/docs/SCP_BeerScoreSheet.pdf
4. Ocenjevalni del bodo izvedli Davor Mišmaš (Pivopis.si), Andrej Colarič (Pivopis.si),
Iztok Košir (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec), Damir Galijaš
(specializirana trgovina s pivom Že u redu, Primož) in Jernej Smolnikar Master
Brewer (Pivovarna Laško Union d.o.o..)
5. Razglasitev zmagovalcev bo potekala na posebnem dogodku v sklopu sejma
GASTexpo, natančneje v soboto, 3. februarja ob 14:00.
6. Prvi, drugi in tretje uvrščeni tekmovalci prejmejo priznanja in nagrade.
(Posebna Nagrada revije Pet zvezdic - objava predstavitve treh najboljših piv oz.
pivovarn)
SEZNAM NAGRAD je podrobneje opredeljen spodaj v dodatku pravilnika.
7. Prijavnina na tekmovanje znaša 39,00€ v primeru zgodnje prijave do 5. januarja,
oziroma 59,00€ v primeru prijave med 6. in 22. januarjem (v cenah je vključen
ddv).
8. Prijavnino je potrebno poravnati najkasneje do 22. januarja 2018 preko računa, ki
bo poslan po elektronski pošti po prejeti prijavnici in vzorcih piva. Za razstavljavce
je prijava na ocenjevanje piva brezplačna.
9. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravilnika tekmovanja v primeru
višje sile ali z nemenom izboljšave poteka tekmovanja.
V kolikor potrebujete morebitne dodatne informacije, ste dobrodošli, da nas kontaktirate.
Koper/Ljubljana – December 2017

Organizator - Primorski sejem d.o.o.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO OPOZARJA, PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

SEZNAM NAGRAD
(Vezana na točko 6. PRAVILNIK in PRIJAVA)

Vsi sodelujoči bodo omenjeni v tiskanih in spletnih kanalih sejma GASTexpo. Nagrajence pa
čaka predstavitev v mesečni reviji PET ZVEZDIC (medijski sponzor sejma in tekmovanja)

Revija, katere bralci so tako gostinci kot dobrojedci in dobropivci, se ponaša z več kot 20letno tradicijo izhajanja. Nagrajenci bodo deležni posebne nagrade:
1. MESTO:
 Revija Pet zvezdic – 1,5 strani predstavitvenega članka o pivovarni, zmagovalnem pivu
in kreatorjih,
 Predstavitev zmagovalnega piva v tiskanih in spletnih kanalih GastExpo,
 Predstavitev zmagovalnega piva na portalu Pivopis.si,
 Prisotnost na podelitvi v živo na sejmu GastExpo.
 Prisotnost v tiskanih medijskih poročilih
 Banner na spletni strani sejma GASTexpo
 Priznanje/plaketa
 Praktične nagrade
2. MESTO:
 Revija Pet zvezdic – 1 stran predstavitvenega članka o pivovarni, drugouvrščenem
pivu in njenih kreatorjih,
 Prisotnost na podelitvi v živo na sejmu GastExpo.
 Prisotnost v tiskanih medijskih poročilih
 Banner na spletni strani sejma GASTexpo
 Priznanje/plaketa
 Praktične nagrade
3. MESTO:
 Revija Pet zvezdic – pol strani predstavitvenega članka o pivovarni, tretjeuvrščenem
pivu in njenih kreatorjih,
 Prisotnost na podelitvi v živo na sejmu GastExpo.
 Prisotnost v tiskanih medijskih poročilih
 Banner na spletni strani sejma GASTexpo
 Priznanje/plaketa


Praktične nagrade

