MUVINA 2010
International Wine Competition
Múzeum vín , Floriánova ul., 080 01 Prešov
tel.: +421-51-7733 108, fax: +421-51-7733 665
E-mail: muzeum.vin@stonline.sk
www.muzeumvin.sk

Vážení priatelia dobrého vína!
Organizovanie veľkej medzinárodnej vinárskej prehliadky na pôde Múzea
vín v Prešove patrí už k stabilným udalostiam vinárskeho kalendára. Ani rok
2010 nebude výnimkou. Začíname písať dejiny už pätnásteho ročníka tejto
súťaže, ktorá dáva možnosť v širokom medzinárodnom meradle konfrontovať
výsledky poctivej a ťažkej práce vinárskych odborníkov, ale cieľom ktorej je
tiež predstaviť to najlepšie zo sveta vína bežným konzumentom.
Po úspešnom ostatnom ročníku, v ktorom sa prezentovalo viac ako 600
druhov vín z 14 krajín sveta, pripravujeme ďalšiu súťažnú prehliadku. Aj tento
rok je súťaži udelený patronát Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV)
so sídlom v Paríži. Ešte viac nás teší skutočnosť, že v záštite nad súťažou
pokračuje predsedníčka Ústavného súdu SR JUDr. Ivetta Macejková. Aj to
svedčí o stabilne vysokej úrovni súťaže a činnosti organizátorov. Je len na Vás,
či sa aj Vy svojou účasťou zapíšete do histórie výsledkov súťaže.
Dovoľte požiadať Vás o prihlásenie Vašich vín na 15. ročník
medzinárodnej prehliadky vín MUVINA 2010, ktorej konkurz sa uskutoční
v dňoch 16. - 18. júna 2010 za účasti medzinárodne uznávaných enológov.
Podmienky účasti v súťaži nájdete v štatúte, ako aj v prihláške.
Veríme, že doterajšie výsledky organizačného výboru sú dostatočnou
zárukou pre Vašu účasť v súťaži, ktorá umožní vypovedať o kvalitách Vašich
vín, ako aj kvalite vašej vinohradníckej oblasti.
S priateľským pozdravom
Prof. Fedor Malík
predseda OV

Ing. Dušan Hažír
riaditeľ Múzea vín

PRIHLÁŠKA MUVINA 2010
Prihlášku a analytický rozbor vzoriek (nie je nutnou podmienkou) zašlite najneskôr do
15. mája 2010 elektronicky alebo poštou na adresu :
MÚZEUM VÍN
Ing. Dušan HAŽÍR
Floriánova ul.
080 01 Prešov

mail: muzeum.vin@stonline.sk
Fax: 051/7733665

Meno a priezvisko (firma)............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresa:..........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Telefón:....................................................... IČ DPH....................................................................
E-mail:..........................................................IČO..........................................................................

Prihlasujeme tieto vína:
P.č.

Víno - prívlastok

Ročník

Kategória* Referenčné Alkohol
číslo *
(obj.%)

Zvyškový
cukor (g/l)

Kyseliny
(g/l)

*pozri štatút
Súťažné vzorky vín prosíme zaslať najneskôr do 31. mája 2010 na hore uvedenú
adresu. Do tohto termínu je potrebné uhradiť účastnícky poplatok 30,- EUR + DPH za každú
prihlásenú vzorku vína na číslo účtu 827244572/0200, VÚB Prešov. .
Miesto a dátum :

Podpis:

