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STATUT

STATUT
15. ročníku přehlídky a degustace slivovice z Luhačovského Zálesí
v Pozlovicích 23. března 2019
Preambule:
Městys Pozlovice, Český svaz žen Pozlovice pořádají v rámci zvyšování kultury
výroby ušlechtilých destilátů 15. ročník přehlídky a degustace slivovice z Luhačovského
Zálesí.
Cílem přehlídky je umožnit drobným pěstitelům z regionu Luhačovského Zálesí
prezentovat vyrobenou slivovici k vzájemnému porovnání a výměně zkušeností s cílem
k dosahování trvale dobrých výsledků při pěstování ovoce nejvhodnějšího pro výrobu
slivovice.
1. PODMÍNKY ÚČASTI NA PŘEHLÍDCE:
1.1 Na přehlídku lze přihlásit pouze vzorek slivovice vyrobené z místních odrůd švestek
z oblasti Luhačovského Zálesí bez přimísenin jádrového ovoce a jiné čeledi peckovitého
ovoce. Jedná se o slivovici vyrobenou ze švestek (trnek), durancií, malých švesteček,
popřípadě jejich směsí v libovolném poměru.
Bude-li dodán vzorek jiného složení než z výše uvedeného ovoce, bude vystavovatel
z dalších ročníků přehlídek a degustací doživotně diskvalifikován bez možnosti odvolání.
1.2 Doručení vzorků a jejich objem:
Vzorky musí být doručovány osobně nebo poslem s vyplněnou a podepsanou přihláškou
na adresu
Úřad městyse, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
v pracovní dobu úřadu městyse, poštovna v přízemí budovy
v termínu od 18.3. do 22. 3. 2019 do 12.00 hodin.
Přihláška je v příloze tohoto statutu.
Objem vzorku pro degustaci a přehlídku je 0,5 l v bílé lahvi se šroubovým uzávěrem,
čisté, bez etikety, vyleštěné.
Pověřený pracovník úřadu městyse přebere přihlášku a vzorek, zapíše do seznamu
dodaných vzorků a očísluje vzorek samolepkou s pořadím doručení. Číslovaný seznam
dodaných vzorků je listina tajná, která nebude známá členům hodnotící komise a bude
odtajněna v sobotu 23. března 2019 v 15.00 hodin.
2. ORGANIZACE PŘEHLÍDKY A DEGUSTACE A ZÁSADY HODNOCENÍ:
2.1 Organizátoři hodnocení ověří právoplatnost vzorků k účasti na přehlídce. Vznikne-li
pochybnost o některém z předložených vzorků, bude o tom jeho majitel písemně
informován.
2.2 Hodnocení se uskuteční dne 22. března 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti úřadu
městyse v Pozlovicích.
Organizační výbor jmenuje komisi pro hodnocení dodaných vzorků a jmenuje i hodnotící
předsednictvo, k němuž se budou obracet jednotliví hodnotitelé s dotazy a informacemi.
Hlavní hodnotící předsednictvo bude řešit veškeré sporné záležitosti, které mohou
vzniknout. Stížnosti na porušení pravidel je možné podávat k Evropskému soudu.
2.3 Podmínky hodnocení:
Zásadou hodnocení je anonymita.
Jednotlivé vzorky pro hodnocení se předkládají komisi v optimálním časovém sledu při
dodržení stejných teplot jednotlivých vzorků.

Hodnotící stupnice: Vůně
Chuť
Lahodnost
Celkový dojem

max. 5 bodů
max. 5 bodů
max. 5 bodů
max. 5 bodů

2.4 Účast sponzorů
Pořadatelé osloví a vyzvou k účasti zástupce podnikatelských subjektů, kteří mimo
sponzorské dary mohou v sobotu 23. března 2019 na prezentaci a degustaci vystavit své
propagační materiály, loga i výrobky k ochutnávání.
2.5 Prezentace a degustace
se uskuteční v sobotu 23. března 2019 od 15.00 do 19.00 hodin ve víceúčelovém sále
budovy Úřadu městyse v Pozlovicích, Hlavní 51.
Účast na prezentaci a degustaci je povolena (osoby mladší 18-ti let jsou vyloučeny):
1. všem vystavovatelům v doprovodu další jedné osoby
2. všem sponzorům
3. pozvaným hostům
2.6 Vítězové 15. ročníku přehlídky a degustace konané dne 23. března 2019, kteří obsadí 1.,
2. a 3. místo, se stávají členy hodnotící komise pro 16. ročník.
2.7 Zvláštní ujednání
Tento statut včetně přihlášky si mohou všichni zájemci vyzvednout v sekretariátu Úřadu
městyse Pozlovice.
V Pozlovicích 20. února 2019
Garanti akce:
Ing. Miroslav Papoušek, místostarosta městyse Pozlovice
Ing. Josef Hampl, radní Zastupitelstva městyse Pozlovice
Marcela Pinďáková, ZO ČSŽ Pozlovice

PŘIHLÁŠKA
k účasti na 15. ročníku přehlídky a degustace slivovice z Luhačovského Zálesí
konané ve dnech 22. - 23. března 2019 v Pozlovicích
Jméno a příjmení: …………………………….…………………………………………………
Adresa bydliště: …………………………………………………. Telefon: ………….……….
Dodaný vzorek je vyroben:

čisté švestky

směs*)

čisté durancie

Slivovice je z roku sklizně: ……………… Udaná stupňovitost pěstitelem: …………………
Dodaný vzorek byl vyroben v pěstitelské pálenici v …………………………………………...
Je dodaný vzorek stejný jako v roce 2018 ?

ANO

Datum dodání vzorku: ……………………………..

-

NE*)

……….………………………….
podpis vystavovatele
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……….………………………….
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