Gastronomia Vinhos Concurso Internacional™
Vinhos de Gastronomia provados em juízo por Especialistas Internacionais
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EDIÇÃO 6 - PARIS

ENCERRAMENTO DE ENTRADAS E RECEPÇÃO DE AMOSTRAS

25 de Janeiro de 2020

International Gastronomic Wines Competition™
Wines of Gastronomy tasted and judgedby International Experts
Competição francesa inscrita na lista de concursos de vinho francês cujas medalhas podem figurar na rotulagem dos
vinhos produzidos em França, em conformidade com o decreto de 13 de fevereiro de 2013.
Em aplicação do Decreto n.º 2012-655, de 4 de maio de 2012, relativo à rotulagem e rastreabilidade de produtos
vitivinícolas e a certas práticas enológicas.

LAS REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE GASTRONOMIA VINHOS
Vinhos do Mundo sujeito as experts internacionais do universo da enologia,
da viticultura, do vinho, da gastronomia, do grande público aficionado,
dos meios de comunicação social e do negócio.

Novas visões, Novas percepções
Uma competição internacional de vinhos gastronômicos, única no mundo
na Capital Internacionalda da Gastronomia, PARIS
Sabemos, gastronomia varia de acordo com as classes sociais, nações, regiões,
épocas e modos.
Locais, regionais e nacionais hábitos culinários no entanto, permanecem firmemente
ancorados e, obviamente, baseada em produtos locais mas também em princípios
técnicos e artísticos.
Através de todas as gerações e ao redor do mundo, o vinho ea gastronomia transmitida
e continuar a transmitir imagens de identidade fortes.
O vinho e comida já se tornaram sinônimo de produtos culturais descoberta,
a diversidade, o intercâmbio e convívio e nós, ambos os produtos culturais possível
hoje para abordar as diferenças de alimentos no mundo e no mundo.
Assim, empurrando os limites do profissionalismo e da curiosidade, queríamos
participar na implementação desta competição internacional, e as crianças
do país estão orgulhosos de que tem lugar na fortaleza de cozinha internacional,
caro para o nosso coração:

PARIS

Dominique MILARDI
Maitre et Chef
Sommelier

Esta competição internacional oferece a oportunidade de vinhos de todos os países,
atingindo níveis organolépticas se aproximando do auge de sua denominação ou origem,
para ser degustado e beneficiar da experiência de homens internacionais e profissionais
mulheres no mundo do vinho e do mundo da gastronomia.
Esta competição internacional também tem a intenção de destacar o forte impacto
econômico, profissionalismo e experiência destes dois setores econômicos que são o
mundo do vinho e do mundo da cozinha internacional.
Os vinhos vão ser provado de forma anônima e intrinsecamente.
Para julgar estes vinhos gastronomia, os júris composto por 5 pessoas (homens
ou mulheres: 2 franceses e 3 estrangeiros) de cada uma das cinco faculdades abaixo:

Isabella Losada
de Armas
Chef

Aqueles que desenvolvem vinhos: Presidentes do Júri: enólogos, winemaker,
enólogos ...
Aqueles que distribuir e servir vinhos: comerciantes de vinho, sommeliers ...
Aqueles que destacam os vinhos: o sector da restauração: Chefs, cozinheiros e
fornecedores ...
Aqueles que formam a arte do vinho e comida e aqueles que falam: professores
e mídia
Acredite, meu querido (s) participante (s), você entende os desafios e a abordagem
desta Gastronomia Vinhos Concurso Internacional. Nós, portanto, estamos ansiosos
para a participação de seus vinhos jantar em sua 3 edição para oferecer aos
consumidores hoje e amanhã vinho gastronomia de alta expressão.

Benefícios concurso internacional

• PRÊMIOS
- MEDALS/ STICKERS
- DIPLOMA
- GRAND CONCOURS PACKAGING (Livre somente vinhos selecionados por respeito ao consumidor)
• PROMOÇÃO
- Accordeurs de Goûts et de Saveurs - www.lecarredeschefs.com
- Referenciamento web para o turismo de vinhos- www.winetourismaroundtheworld.com
- SEO nos mercados asiáticos- www.putaojiu.fr
- Referenciamento cultural : www.lesraisinsdelaculture.xyz
-OPEN PÚBLICO GERAL - www.opentastingwines.com

• TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÕES INTERNACIONAIS
- Mais de 5.000 mídias
- Mais de 6.000 restaurantes
- Mais de 10 mil importadores ou distribuidores
- Redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Wechat

Patrocinadores
Hub Web Conciergerie - Market Place
Para produtos de concursos premiados e selecionados

WWW.BOXOFFICEWINES.XYZ
VISIBILIDADE X BUSINESS

Gastronomia Vinhos Concurso Internacional ™
REGULAMENTO DO CONCURSO
International gastronomic Wines Competition ™ é organizado em BRIGNOLES
pela Association Inter Concours du Monde 29 RUE DES TEMPLIERS s- 83170
BRIGNOLES - FRANÇA.
ARTIGO 1 : OBJETO DO CONCURSO
Este concurso internacional é destinado aos vinhos com indicação geográfica
provenientes de todos os países e de todas as regiões viticultoras.
Os vinhos sem indicação geográfica não são admitidos no concurso.
No que diz respeito aos vinhos franceses, eles devem ter feito uma petição ao
abrigo da secção D. 644-5 e D. 646-6 do Código Rural.
O objetivo deste concurso internacional é de valorizar asqualidades fundamentais
de vinhos com indicação geográfica e de recompensar os vinhos que obtiverem
níveis organolépticos que se aproximem do supra-sumo organoléptico de sua
apelação ou de sua origem.
O concurso pretende destacar os vários gastronomics e profissões ligadas ao
gastronomia a nível internacional. Os prêmios dados aos melhores vinhos neste
concurs internacional contribuem :
• à obtenção para os competidores de uma avaliaçã representativa de seus
produtos
• ao encorajamento da colocação no mercado de um produto de qualidade, tanto
pela qualidade quanto pelo nível do produto e sua apresentação
• à promover a qualidade, a diversidade e a excelência de vinhos de uma
apelação ou de uma origem e à expansão da cultura da vinha e do vinho no nível
internacional
• à reforçar a identidade e à percepção técnica de vinhos de gastronomic junto aos
consumidores no nível internacional
• à dar uma resposta aos 80% dos consumidores à espera de uma mensagem
sobre o vinho do gastronomic em lhes oferecendo referência internationacionais
Concours International des Vins de Gastronomie™/International gastronomic
Wines Competitions™ é organizado pela associação Inter Concours du Monde
com respeito ao regulamento enunciado abaixo.
ARTIGO 2 : COMPETIDORES
Será permitida a inscrição:
- De viticultores colhedores,

- Graduação alcoólica à 20 graus centígrados (Vol %),
- Açúcares (glucose + fructose) g/l,
- Acidez total H2SO4 g/l,
- Acidez volátil H2SO4 g/l,
- Dióxido de enxofre (SO2) total (mg/l))
- Dióxido de enxofre (SO2) livre (mg/l)
- Para os vinhos espumantes e frisantes, Com pressão na garrafa (bars) (hPa).
O competidor e o organizador do concurso conservarão uma amostra de cada
vinho premiado com seu respectivo boletim de análise.
Estas amostras são disponibilizados aos serviços de controle DGCCRF, por um
período de um ano, o formulário de inscrição e analisa por 5 anos.
C. DO PAGAMENTO
• Na Francia:
Cheque nominal à Association Inter Concours du Monde /CIVG-IGWC anexo à
ficha de inscrição, s eja via depósito bancário

Concours International des Vins de Gastronomie™/International gastronomic
Wines Competitions™define os prêmios como :
- “DIAMOND STAR”, nota geral> 85 pontos 100 pontos
- “SILVER STAR”.a classificação geral entre 80 e 84.9 pontos de100
Nenhum prêmio poderá ser atribuído se, para a categoria dada, menos de três
amostras diferentes estejam competindo ou se as amostras não venham de 3
concorrentes diferentes. Cada ganhador será avisado dos resultados por
correspondência ou por email.
Associação Inter Concours du Monde entrega aos ganhadores um prêmio
precisando oferece aos vencedores um documento especificando a natureza do
prêmio concedido, a identidade do vinho, disse que ovolume, qualidade,
pontuação, bem como o nome e endereço do titular, o nome Concours
International des Vins de Gastronomie™/International gastronomic Wines
Competitions™.
Selos representativos dos prêmios atribuídos poderão ser colocados sobre cada
garrafa e serão disponibilizados pela Associação Inter Concours du Monde para
os vinhos premiados, em função do volume declarado na ficha de inscrição.

oR via cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Eurocard).
• Para o resto do mundo :
Via depósito bancário ou via cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Eurocard).
DIREITOS DE INSCRIÇÃO
O valor dos direitos de inscrição POR AMOSTRA apresentada é de

De números
amostras
apresentadas

Francia

U.E

Fora da U.E..

1 Amostra

130.00€ �

130.00€(impostos

130.00€(impostos
exclusos) cada um�

2 Amostras
3 Amostras
e mais

No final da competição, os vinhos premiados apenas, de acordo com a sua
pontuação, podem ser distinguidos por menções especiais, Grand Prix e / ou
Troféu.
Abaixo está o cronograma de indicações de acordo com as classificações obtidas
para os vinhos premiados.
* GRAND PRIX, vinho tendo obtido a nota alta de todo o concurso.

sohne MwSt.

inclusos) Com número
de TVA intra-comunitário

110.00 €

mpostos
inclusos) Com número
de TVA intra-comunitário

(impostos
exclusos) +20% impostos

90.00€
(impostos
exclusos) +20% imp

110.00 €
90.00€

mpostos
inclusos) Com número
de TVA intra-comunitário

* Trophée Diamant Inoubliable, premiado com 96 pontos em 100 pontos
* Trophée Diamant Mémorable, vinho premiado com 91 pontos a 95 pontos

110.00E � HT
(impostos exclusos)

90.00€ � HT
(impostos exclusos)

* Trophée Diamant Admirable, premiado vinho com 85 a 90 pontos
* Trophée Argent Remarquable, premiado com 80 a 84 pontos
Estes detalhes podem não aparecer no rótulo.

- De cooperativas vinícolas,

Os gastos bancários não são de responsabilidade da associação Inter Concours
du Monde . Em nenhuma ocasião, o direito de inscrição poderá ser reembolsado,
qualquer que seja o motivo da anulação de uma inscrição.

Estes vinhos premiados beneficiarão de uma comunicação específica de acordo
com a sua menção específica (media, imprensa, internet, sites especializados,
etc.).

- De uniões de cooperativas vinícolas,

ARTIGO 7 : REGRAS DA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO

Nenhuma menção especial pode ser atribuída se o vinho não fizer parte da lista.

As amostras serão sugeridas à degustação do juri de formatotalmente anônima.

Qualquer indicação ou representação do prêmio obtido é expressamente proibida.
Associação Inter Concours du Monde se reserva no direito exclusivo de controlar
a utilisação a título comercial das premiações.

- De viticultores colhedores cooperator,

- De grupos de produtores,
- De negociantes cultivadores,
- De produtores négociantes,
- De importadores,

Aquando da chegada, a amostra é identificado por uma etiqueta na garrafa,
indicando o nome do ano competição, a etiqueta com o número de registo
(Produtor - chegada A Amostra N °). Amostras não tocará Cetie 35-100 TR ou
coroa do 29 vai ser recondicionado em uma garrafa com esse tipo de anel.

- De distribuidores.

Toda utilização não autorizada e a reprodução do logotipo, das distinções e dos
prêmios são terminantemente proibidas.

ARTIGO 3 : DISPONIBILIDADE DO VINHO

A implementação é feita anonimamente pelo ensacamento da amostra a ser
apresentada aos provadores. O saco que contém a amostra é bufante preto ea
cor.

As condições de participação na Concours International des Vins de
Gastronomie™/International gastronomic Wines Competitions™ são a seguintes
:

A amostra é apresentada sem overcap no saco que contém a amostra é indicado
no rótulo, o número anônimo (júri, série e número de item).

ARTIGO 9 : CONTROLE

- Os vinhos devem estar obrigatoriamente engarrafados e prontos a serem
comercializados . O vinho embalado em sacos de vinho pode participar

As amostras serão agrupadas de acordo com sua categoria (cor, tipo, variedade
de uva) e serão provadas em série e / ou minissérie na série.

Associação Inter Concours du Monde se reserva no direito de anular todainscrição
incompleta ou incorreta e de eliminar toda amostra nãoconforme ao regulamento.

- As etiquetas de comercialização devem estar conformes :

Em uma categoria, em que o número de concorrentes é menor que o tempo de
registro, a categoria pode ser excluída ou agrupada a critério do organizador. As
amostras afetadas também podem ser registradas novamente em uma categoria
genérica.

Associação Inter Concours du Monde é a única competente parasolucionar
eventuais litígios.

• à regulamentação comunitária para os estados-membros da U.E.
• à regulamentação em vigor no país de elaboração e aos dispositivos de
importação para países terceiros.
O vinho que concorrerá deverá estar diponível em uma quantidade mínima de
1080 litros.
No entanto, no caso específico de baixa produção para certas categorias de
vinhos, o lote poderá ser inferior à 1080 litros, mas superior à 108 litros.
ARTIGO 4 : APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS
Para participar, os vinhos devem fazer parte de um lote homogêneo. O lote
homogéneo é um conjunto de um produto que foi preparado e embalado nas
mesmas condições e que possui características organolépticas e analíticas
semelhantes.Este lote deve estar disponível e reservado para o consumo.
Cada amostra deve ser apresentada nas seguintes condições :
• Seis garrafas de 0.5 l à 1.5 l aproximadamente por amostra ou garrafa de 4.5
litros equivalentes.
• As garrafas devem estar etiquetadas com suas etiquetas de comercialização.
ARTIGO 5 : ENVIO DAS AMOSTRAS
Cada amostra deve chegar ao local indicado antes da data mencionada na ficha
de inscrição. À chegada, cada amostra é verificado contra o registro recebido em
sua folha de relatório de análise, ea declaração de reivindicação para os vinhos
produzidos na França, com uma indicação geográfica.
A associação Inter Concours du Monde se reserva no direito de eliminar as
amostras que chegarem após a data de encerramento da recepção das amostras
indicada na ficha de inscrição.
Os gastos de envio são de responsabilidade do competidor assim como todos os
riscos e sinistros. Toda amostra enviada à ser paga pelo Concurso será recusada.
Nenhuma amostra recusada será retornada.
ARTIGO 6 : REGRAS DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO
São obrigatórios para a realização da inscrição no concurso :
- A ficha de inscrição
- O boletim de análise
- O declaração de reivindicação para os vinhos produzidos na França, com uma
indicação geográfica.
- O regulamento dos direitos de inscrição

O diretor técnico transmite ao comissário geral os elementos do anonimato. O
comissário geral faz todos os arranjos para que as amostras submetidas à
degustação sejam estritamente anônimas. Ele pode fazer qualquer transferência,
mudança de embalagem, mascaramento ou qualquer outra operação necessária
para preservar o estrito anonimato das amostras.
Os organizadores se reservam no direito de eliminar uma categoria que não
contenha um número suficiente de amostras (mínimo de 3 amostras de 3
concorrentes diferentes).
Cada vinho será degustado e anotado individualmente e não comparativamente.
O cálculo das notas adotado é um sistema segundo a ficha de degustação O.I.V.
sobre 100 pontos.
A Comissão Técnica da A associação Inter Concours du Monde por Concours
International des Vins de Gastronomie™/International gastronomic Wines
Competitions™ refere-se nominalmente provadores membros de cada júri
através de seu banco de dados de provadores internacionais.
Cada mesa do júri é composta por 5 jurados (mulheres ou homens), 3 jurados
estrangeiros e 2 jurados franceses ou 2 jurados estrangeiros e 3 jurados
franceses, cada um representando uma das 5 faculdades abaixo que
correspondem à definição à frente das profissões da vinha, vinho e,
especialmente, os comércios de gastronomia.
Nós vamos encontrar um jurado da descoberta categoria amador. A escolha para
integrar amadores é uma deliberada porque a faculdade reflete os gostos e
expectativas dos consumidores.
Cada jurado é um país diferente e do Comitê Técnico se esforça para atender a
uma grande dispersão geográfica e os tempos de faculdade.

Os resultados do concurso internacional serão transmitidos ao público, dentro do
possível, através de todos os meios de comunicação. possible.

Associação Inter Concours du Monde se reserva no direito de ordenar arealização
de um controle analítico das amostras premiadas por umlaboratório autorizado e
de dar continuidade ao que for necessário.
A Associação Inter Concours du Monde reserva-se o direito de limitar onúmero de
amostras de acordo com a ordem de chegada das ficha deinscrição.
Dois meses antes do início da prova, Associação Inter Concours du Mondeenvia
um aviso à Direção Departamental da Concorrência, do Consumo e da
Repressão contra Fraudes PACA do seu estabelecimento. Este aviso indicará o
lugar e a data da organização do Concurso.
Nos dois meses que seguem o Concurso, a Associação Inter Concours duMonde
envia à Direção Departamental da Concorrência, do Consumo e da Repressão
contra Fraudes PACA um relatório contendo:
• o número de de amostras apresentadas, em geral e por categoria
• o número de vinhos premiados em geral e por categoria;
• a lista de vinhos premiados e cada um dos elementos vencedoras para
identificar o vinho e vinho titular;
• A percentagem de ganhar em comparação com o número de vinhos vinhos
apresentados;
• o número de sentenças proferidas e sua distribuição por tipo de distinção.
ARTIGO 10 : OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES NO CONCURSO

- Colegiado de profissões ligadas ao gastronomia,

Elas comportam, de fato, o respeito e a aceitação do presente regulamento. Os
gastos com a participação não serão reembolsados : caso os vinhos não sejam
premiados, se as amostras e os documentos relativos à inscrição e ao
regulamento cheguem após a data limite de envio das amostras ou após a data
limite de inscrição.

- Colegiado de educação - comunicação - relações públicas, media

ARTIGO 11 : DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

- Colegiado de enólogos ou winemakers ou vinicultores,president de juris
- Colegiado de comercialização, divulgação, enoturismo, comércios,

- Colegiado de consumo, descoberta,amador.
O número total de juradas mulheres internacionais é fixado em função do número
de amostras apresentadas. Um jurado não pode julgar seu próprio vinho.
A associação Inter Concours du Monde reúne membros do júri depoimento
afirmando as suas ligações, diretas ou indiretas, com empresas, escolas,
organizações profissionais ou associações cujas atividades, produtos ou
interesses podem afetar os vinhos entrou .

Línguas oficiais : Francês
Documentos disponíveis em : Francês, Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão,
Português.
Aplicação da Norma de concursos internacionais de vinhos (OIVCONCOURS
332A-2009) que fora adotada pela Assembléia Geral da O.I.V.. O concurso não é
afiliado com a OIV.

A associação Inter Concours du Monde recepciona as amostras, os direitos de
inscrição e elimina aqueles que não estão em conformidade com o presente
regulamento.

A associação Inter Concours du Monde designa para cada juri, umo presidente,
enólogo ou possuir um grau equivalente ou que tenham demonstrado uma alta
qualificação e experiência para degustação no negócio do vinho e umo secretário.

A. FICHA DE INSCRIÇÃO

A associação Inter Concours du Monde assegura um bom desenvolvimento do
evento Concours International des Vins de Gastronomie™/International
gastronomic Wines Competitions™ através da preparação, da organização e da
realização da degustação.

Este regulamento pode ser modificado a cada ano após aviso da DGCCRF, no
mais tardar 1 meses antes do início do concurso e antes das inscrições dos
participantes.

Ela assegura, graças a uma ficha de julgamento adequado, o controle, a
exploração e a publicação dos resultados.

Contato :

Uma ficha de inscrição deve ser completada para cada amostra e enviadao
endereço antes da data indicada na ficha de inscrição, acompanhada do
pagamento dos direitos de inscrição e do boletim de análises.
A associação Inter Concours du Monde se reserva no direito de recusar todas as
incrições que chegarem após a data de encerramento das incrições.
Toda ficha desacompanhada do pagamento dos direitos de inscrição e do boletim
de análises será recusada.
B. O BOLETIM DE ANÁLISES

A Associação Inter Concours du Monde reserva-se o direito de limitar o número
de amostras de acordo com a ordem de chegada dos formulários de registro.

Inter Concours du Monde 29 RUE DES TEMPLIERS - 83170 BRIGNOLES FRANCE
ARTIGO 8 : OS PRÊMIOS

Um boletim de análises de menos de um ano deve acompanhar obrigatoriamente
cada amostra.

O número de prêmios atribuídos por categoria et pelo conjunto do Concours
International des Vins de Gastronomie™/International gastronomic Wines
Competitions™ não representam mais de um terço das amostras
apresentadaspor categoria.

Este boletim deve conter os elementos que permitam identificar a amostra e as
indicações seguintes :

Estes prêmios serão dados , segundo a apreciação do juri, aos vinhos que
respondam às classes de qualidades organoléptica .

Tél. : +33(0)6 98 37 72 72
Fax : +33(0)9 57 17 98 05
E-Mail : civg2020@oenogenius.com
www.concoursvinsgastronomie.com

Ficha de inscriçâo
Concours International des Vins de GastronomieTM
International Gatronomic Wines CompetitionTM
(Uma ficha de inscriçâo por amostra apresentada)
Identificaçâo do Competidor
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA COMPANHIA
OU NOME DA OPERAÇÃO
NOME DA PESSOA RESPONSÁVEL:E : ...................................................................................................................................................................................................
ENDEREÇO: ...............................................................................................................................................................................................................................................
CÓDIGO POSTAL: .......................................................

CIDADE: ...............................................................................................................................................

PAÍS : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
TEL : ..........................................................................................................

FAX : ........................................................................................................................

SITE WEB................................................................................................... FACEBOOK : .
E MAIL : .....................................................................................................
Você quer uma fatura?

q sim

q não

STATUS (marque a caixa correspondente)
q colheita de vinicultores
q União de cooperativas de vinho
q produtor negocio

TWITTER

INSTAGRAM

WE CHAT

SITE WEB : ..............................................................................................................

E MAIL COMPTABILITE ..............................................................................................................................

q cooperador de colheita de vinhateiro
q grupo de produtores
q iimportador

q cooperativa de vinhos
q comerciante de criadores
q distribuidor

Sem INTRA IVA : .........................................................................................................................................................................................................................................
Preço médio de venda, excluindo impostos em euros : ...........................................................................................................................................................................

Identificaçâo da Amostra
NOME DA VENDA
NOME DA OPERAÇÃO
DENOMINAÇÃO COMPLETA CONFORME À ETIQUETA DE COMERCIALIZAÇÃO (Ex: Nome de Vendas, Marca Registrada, Domínio, Château, Cuvée, ...):..........
PAÍS DE PRODUÇÃO:
REGIÃO DE PRODUÇÃO (ex. Provence, Cailifornia, Stellenbosch, Vale de Barossa, Valle de Aconcagua ...):
SOB A REGIÃO OFICIAL DE PRODUÇÃO (por exemplo, A.O.C.Bandol, Vin de Pays d'Oc, D.O.G.C.Chianti Classico, D.O.Rioja ...):
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL (eg A.O.C., V.D.P., D.O., DOC, DOGC, IGT, QbA, ...,):
Vintage

Cor: q Vermelho q Branco

q rosado

PUNCHA COM VOCÊ a sombra que é importante para o seu vinho

TIPO (marque a caixa correspondente): q vinho imóvel q vinho espumante q vinho espumante q vinho licoroso
UVA 1 :

%

CRIANDO EM LEES : q sim

q não

UVA 2 : .................................................................................... %

CONTATO MADEIRA : q sim .............................q não

UVA 2 : .................................................................................... %

VINHO A DECANTAR : q sim ...............................q não

N° DE LOT : ...............................................................................

VINHO NO FILTER : q sim ..................................q não

Etapas de qualidade : �osim, précisez...................................q não
biodinâmica : q sim

� non

Ano da certificação orgânica : ..................... Nome do organismo de certificação
Carta de Vinificação: q sim , précisez...................................... q não

VOLUME TOTAL

EM CONCRETO : ..................................................................................... LITRES NÚMERO DE BOTELLOS NA VENDA : ..................................................................
q 25cl

q 37,5cl.......

q 75cl

q 150cl........

q 50cl
Autres Spécifiez: ....................................

O competidor reconhece ter conhecimento do regulamento do concurso e aceita todas as suas partes. O competidor certifica que o lote inscrito esta
engarrafado ou em saco de vinho.

Data

Assinatura e carimbo

MODALIDADES DE INSCRIÇÂO
Atençâo :
O endereço do envio da ficha de inscriçâo é diferente do endereço do envio das
amostras.

1. ENVIO DAS INSCRIÇÔES ANTES DO 25 de Janeiro 2020
-

uma ficha de incriçâo por vinho apresentado (tirar cépia se necessário),
um boletim de análises de menos de um ano por amostra,
o pagamento dos direitos de inscriçâo (ver ficha de inscriçâo),
O declaração de reivindicação para os vinhos produzidos na França, com uma indicação geográfica.
Correo
Concours International des Vins de Gastronomie 2020
Inter Concours du Monde
C/O CDT - 29 rue des Templiers
83170 BRIGNOLES - FRANCE
Tél. : + 33 (0)6 98 37 72 72
Fax :
+ 33 (0)9 57 17 98 05
Email:
civg2020@oenogenius.com

2. RECEPÇÃO DAS AMOSTRAS ANTES DO 25 de Janeiro 2020
- 6 garrafas de 75 cl amostra submetida ou garrafa de 3 litros equivalentes.
- fatura pro forma mencionando “amostras sem valor comercial”,
- avisar sobre o envio por fax :avisar sobre o envio a agência
VAR TRANSIT INTERNATIONAL LOGISTICS
fax : + 33 (0)4 94 46 91 56 oe mail : vartransit@wanadoo.fr

à l’attention de Monsieur Nicolas SINTES
VAR TRANSIT INTERNATIONAL LOGISTICS
Zone Portuaire de Brégaillon - Lot N°8
83500 LA SEYNE SUR MER (VAR - FRANCE)
Tél. : + 33 (0)4 94 46 85 02 - Fax : + 33 (0)4 94 46 91 56

IMPORTANTE : todos os envios provenientes dos paises de fora da UE devem ser
efetuados obrigatoriamente em DDU (Delivered Duty Unpaid). LA SEYNE SUR
MER (T1 INCLUSO) INCOTERM 2000

VALOR DOS DIREITOS DE INSCRIçâO POR AMOSTRA
De números
amostras
apresentadas

France

130,00€ HT
+ TVA 20%

1 amostra

110,00€ HT

2 amostras

per amostra
+ TVA 20% cada

3 amostras
e mais

90,00€ HT
per amostra
+ TVA 20% cada

U.E

Hors U.E.

130,00€ HT

130,00€ HT

110,00€ HT

110,00€ HT

com seu N° de TVA
intracommunautaire
com seu N° de TVA
intracommunautaire cada

90.00€ HT

com seu N° de TVA
intracommunautaire cada

per amostra

90.00€ HT
per amostra

Modalidades do Pagamento dos Direitos de Inscriçâo
Os gastos bancários são de responsabilidade do remetente.
Para Francia
• via cheque bancário a juntar-se à ficha de inscriçâo na ordem : ICM / CIVG2020
• via depésito bancário nominal à : ICM / CIVG 2020
Code banque :19106 - Code guichet : 00008 - N° de compte : 43637500164 - Clé RIB : 37
CA LA GARDE CTRE (00008) IBAN : FR76 1910 6000 0843 6375 0016 437 - BIC : AGRIFRPP891

• via cartâo de crédito (Visa, Mastercard ou Eurocard) all’ICM / CIVG2019
preencher o formulário de pagamento abaixo..
Resto do mundo
• via depésito bancário nominal à : ICM / CIVG 2020
Code banque :19106 - Code guichet : 00008 - N° de compte : 43637500164 - Clé RIB : 37
CA LA GARDE CTRE (00008) IBAN : FR76 1910 6000 0843 6375 0016 437 - BIC : AGRIFRPP891

• via cartâo de crédito (Visa, Mastercard ou Eurocard) all’ICM / CIVG 2020
preencher o formulário de pagamento abaixo..
Concours International des Vins de Gastronomie 2020
83170 BRIGNOLES - FRANCE
Paiement par carte de crédit
Carregue esta compra na minha conta
Eurocard/Mastercard

q

Visa

q

Sobrenome do proprietàrio do cartào de crédito

Número do cartào de crédito

Data de validade

Número de controlo (los 3 últimos números à costas do cartào de crédito)

Valor total

Assinatura autorizada

