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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 

 

Degustace minerálních vod se budou konat 16. února 2018 od 9:00 v Hotelu Malý pivovar v Českých Budějovicích 

 
Pro odborné degustace je nutné dodat degustační vzorek v objemu 5 litrů (od každé přihlášené značky a typu) ve skle nebo 

plastu, nejpozději 48 hodin před degustací. Poplatek za každý přihlášený vzorek je 500 Kč + DPH 21%. Způsob úhrady  

převodem na účet, dle splatnosti faktury za přihlášené vzorky nebo hotově před zahájením degustace při dohodnuté 

změně. 

 
Smluvním obchodním partnerům nabízejí organizátoři možnost veřejné prezentace své produkce v prostorech kulturního 

domu Gerbera Budvar aréna at‘ už komerční či nekomerční formou, v podobě ochutnávek, představení novinek a 

specialit, soutěží apod. Veřejná část festivalu  se příchozím otevírá ve dnech 14. – 17. února 2018. Během těchto 4 dnů 

se očekává se účast zhruba 5 tisíc návštěvníků. Smluvní nájemné za vyhrazený prostor (za plochu pro prezentační, 

prodejní, výčepní či ochutnávkový pult, výstavní či skladovací plochu) činí 1000 Kč + DPH 21% / m2.za 4 dny, při kratší 

prezentaci poměrná část. 

 
Dohodnutý prostor je možno upravovat již od 12. února 2018. Vyklizení prostoru je nutné uskutečnit do 24 hodin po 

ukončení akce. 

 
Kontaktní údaje pro zasílání závazných přihlášek, případné dotazy a další informace: 

 

 
International Beer Festival 

Alois Srb 

  Svatkovice 19 

CZ 398 43  Bernartice 

 

 

 

 

 

 
E-mail & Telefon:  

Alois Srb   alois.srb@centrum.cz      +420 381 261 661     +420 603 542 281 

Ing. Jan Schmidtmayer  schmidtmayer.js@gmail.c om                  +420 603 382 599      

    

 

 

 
Další informace na: www.goldenspring.cz 

 
Výběr prodejní a výstavní plochy bude akceptován dle pořadí zaslaných přihlášek a dle technických a prostorových 

možností pořadatelů. V prostoru areálu lze po dohodě s pořadateli umístit reklamní poutače či jiné propagační nosiče. 

Stravování je pro účastníky zajištěno v restauraci Gerbera a restauracích Hotelu Malý pivovar. Ubytování lze zajistit u 

smluvních partnerů za výhodných podmínek. Prodej Vašich produktů bude realizován za Vámi stanovené ceny. Přijetí 

Vaší přihlášky bude potvrzeno spolu se sdělením bližších informací k podmínkám pro komerční a propagační prezentaci 

do 30.ledna 2018. 
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