
Dobřichovické vinařské slavnosti 2015 – informace pro vystavovatele 

Termín akce :  sobota 29. 8. 2015 

Místo konání:  areál zámku Křížovníků, Křížovnické náměstí 1 

Odkaz na mapu zde 

Návoz vín a materiálu na akci -  od 8:00 – 10:00 možno přímo autem do areálu zámku 

                                                          do 10:00 musí auta odjet z nádvoří na přilehlé parkoviště  ! 

                                                          od 11:00 – vstup pro veřejnost (konec akce cca 23:00) 

Materiální zajištění od pořadatele: 

- výstavní stánek krytý plachtou  

- označení stánku názvem vinařství/firmy 

- elektrická přípojka na 220V 

- osvětlení stánku 

- 1 x chladící box na víno s ledem (10 kg) 

V ceně stánku jsou 2 balíky s ledem (10kg), pokud budete chtít nějaký led navíc je potřeba 

si ho u nás objednat nejpozději do úterý 25. 8. 2015. 

Skleničky (degustační) se půjčují oproti záloze 50,- Kč, před koncem akce možno vrátit do 

mycího centra, které je otevřeno do 22:00. 

Mytí skla – výměnou za čisté v mycím centru na nádvoří zámku. 

Doporučujeme vzít svou odlivku, ice kýbl na vystavení vín a propagační materiály. 

Na Dobřichovických vinařských slavnostech se nenabízejí burčáky a zkvašené mošty, nebo 

sudová vína!! Jedná se pouze o prodejní přehlídku lahvových vín!!! 

Degustační kupony: 

Kupony jsou v papírové podobě – 1 kupón/ 5,- Kč 

Vybrané kupóny za prodej se hned večer u pořadatele - zástupce města Dobřichovic - 

proměňují za peníze v poměru  1 kupón/ 2,50 Kč. 

(Je dobré si na začátku správně nacenit svá vína) - degustační vzorek je cca 0,5 dl 

Degustace se hradí výhradně degustačními kupóny!!! 

Prodej celých lahví je realizován hotovosti, bez nutnosti použít degustační kupon. 

Platba za stánek : 

https://maps.google.cz/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&q=Dob%C5%99ichovice+mapa&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x470b986193808361:0x400af0f6614f390,Dob%C5%99ichovice&gl=cz&ei=Rik9UISyEMrltQaVo4Bg&ved=0CCMQ8gEwAA


V den akce vybírá pořadatel - zástupce města Dobřichovic. 

Rozmístění stánků a parkoviště – zjistíte na informační tabuli před vjezdem do zámku. 

Kontakty:  pořadatel (město Dobřichovice) – p.Cvrčková  tel.724339732  za Český archiv vín 

– p.Vohánka  tel. 777681231  e-mail:info@vinarroku.cz 

mailto:info@vinarroku.cz

