STATUT
LETNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY 2015
1. Pořadatel
Vinařský spolek Moravská Nová Ves, U Sokolovny 365, 691 55 Moravská Nová Ves,
IČO: 2662 2904.

2. Termín akce „Letní otevřené sklepy 2015“
Akce „Letní otevřené sklepy 2015“ (dále jen „akce“) se uskuteční v neděli 5. července 2015
v areálu sklepních uliček Výmol – Zátiší – U nádraží a dalších vinařských objektů v obci Moravská
Nová Ves v době od 10.00 do 20:00 hodin.

3. Účastníci
Akce je určena pro členy Vinařského spolku Moravská Nová Ves.

4. Podmínky k účasti
Každý vinař - účastník akce:
a) musí být členem Vinařského spolku Moravská Nová Ves (dále jen „spolek“) a mít zaplacený
členský příspěvek na aktuální kalendářní rok,
b) musí mít uhrazen předepsaný příspěvek spolku na hlídání vinic proti špačkovi obecnému za
předcházející kalendářní rok,
c) je povinen poskytnout minimálně 5 vzorků vína na některou z akcí pořádaných spolkem
v kalendářním roce (místní výstava vína v Moravské Nové Vsi, Přehlídka neoveských vín,
Ochutnávka vín Cabernet Moravia),
d) musí zaslat elektronickou poštou na adresu m.kosut@seznam.cz (nejlépe s kopií na spolkovou
adresu info@vinarimnves.cz) nebo dodat v tištěné podobě pořadatelům na adresu U Sokolovny
365, Moravská Nová Ves nejpozději do 5. června 2015 níže specifikované informace do katalogu:
•
•
•
•
•

Název vinařství (případně včetně loga)
Fotografie vinaře + Kontakty
Nabízené odrůdy k prezentaci
Informaci o nabízeném občerstvení
Stručné informace o vinařství (volitelná položka, max. počet znaků: 500)

5. Povinnosti vinařů – účastníků akce
Přestože pořadatelem akce je spolek, její vlastní realizace musí být zajištěna dobrovolnou aktivitou
členů spolku – účastníků akce. Z tohoto důvodu mají vinaři – účastníci akce tyto povinnosti:
a) každý z otevřených sklepů zajistí alespoň jednu osobu, která bude nápomocna při přípravě
a organizaci otevřených sklepů v pořadatelem určených dnech; seznam jednotlivých úkolů
a zodpovědných vinařů je uveden v příloze číslo 1 tohoto statutu,
b) každý vinař – účastník akce věnuje před začátkem akce 1 uzavřenou a označenou lahev vína
pro účely spolku (cena do ankety, občerstvení účinkujících apod.)
c) každý otevřený sklep bude před začátkem akce a v celém jejím průběhu řádně a viditelně
označen přiděleným číslem,
d) v každém otevřeném sklepě bude na viditelném místě zveřejněn seznam nabízených vín včetně
informace o počtu prezentačních lístků za jeden vzorek,
e) vinař – účastník akce je povinen v neděli 5. července 2015 v době od 10.00 do 20:00 hodin
umožnit návštěvníkům akce prezentaci v katalogu uvedených vzorků vín přímo ve vinném sklepě

nebo jiných vhodných prostorách a poskytnout další služby uvedené v katalogu,
f) každý vinař, který bude na akci nabízet víno nebo jiné potraviny, si na své náklady zajistí a na
požádání organizátorům nebo případným kontrolorům předloží platný zdravotní průkaz (dle znění
§19 zákona číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).
Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit vinaře do katalogu akce a neproplatit tímto vinařem
předložené prezentační lístky v případě nesplnění výše uvedených podmínek a povinností!

6. Povinnosti pořadatele
Pořadatel je povinen zajistit zejména:
• propagaci akce,
• výrobu katalogů, nákup skleniček a prezentačních lístků,
• prodej vstupenek,
• pronájem adekvátních prostor a sociálního zařízení,
• pronájem stánku, stolů a lavek,
• doprovodný program (cimbálová muzika, anketa apod.).
Pořadatel pro realizaci akce zapůjčí:
• zařízení na vymývání skleniček,
• party stan.

7. Vstupné a prodejní místa vstupenek a prezentačních lístků
Cena vstupného je stanovena na 350,- Kč za osobu a v této ceně je zahrnut vstup, doprovodný
kulturní program, sklenička, katalog a 35 ks prezentačních lístků.
Prodej vstupenek a dalších součástí zajišťuje:
• hlavní pokladna – dřevěný označený stánek v horní části sklepní uličky Výmol
• vedlejší pokladna – sklep číslo 1 (Nešpor & Rajský)
• vedlejší pokladna – sklep číslo 3 (Vinařství Glosovi).
Upozorňujeme návštěvníky, že vedlejší pokladny nemusí po celou dobu akce disponovat
kompletním sortimentem a děkujeme za pochopení.

8. Odměna za prezentaci
Hodnota prezentačního lístku je 5 Kč za 1 ks. Jeden vzorek vína je víno v množství 5 cl.
Vyplacení odměny za prezentaci vín bude provedeno v termínu určeném pořadatelem, nejpozději
však do 20. července 2015. Účastník akce je povinen předložit prezentační lístky v uzavřené
obálce označené jménem, přiděleným číslem a počtem lístků v obálce.
Pořadatel si vyhrazuje právo provést kontrolu správnosti počtu předložených prezentačních lístků.
Pořadatel si dále vyhrazuje právo na snížení hodnoty prezentačního lístku na 4 Kč / ks, pokud se
akce zúčastní méně než 150 platících návštěvníků.

9. Kontakty na pořadatele
Email: info@vinarimnves.cz
Osoby delegované pořadatelem zodpovědné za zdárný průběh akce a operativní řešení problémů:
• Marek Košut, tel.: 774 600 053
• Petr Frýdek, tel.: 721 472 233

10. Závěrečné ustanovení
Tento statut akce „Letní otevřené sklepy 2015“ byl schválen členskou schůzí Vinařského spolku
Moravská Nová Ves dne 3. března 2015 a je pro všechny účastníky akce závazný.

