VERSENYFELHÍVÁS
Bács-Kiskun megye

LEGJOBB SZŐLŐPÁLINKÁJA
és
Bács-Kiskun megye

LEGEREDMÉNYESEBB
PÁLINKAFŐZDÉJE
cím elnyerésére
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Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, az évenként Kecelen megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Pálinka- és Párlatverseny keretében
kívánja kiválasztani Bács-Kiskun megye legjobb szőlőpálinkáját és
Bács-Kiskun megye legeredményesebb pálinkafőzdéjét.
A verseny célja a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése, a
pálinka, mint Hungaricum népszerűsítése határon innen és határon
túl. A versenyen résztvevő pálinkák megmérettetése, a minőség javítása, a kereskedelmi forgalomban kapható termékek marketingjének
népszerűsítése. A pálinkával kapcsolatos fogyasztói szemlélet pozitív
befolyásolása, a kereskedelmi főzdék munkájának elismerése
Bács-Kiskun megyében.
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„BÁCS-KISKUN MEGYE SZŐLŐPÁLINKÁJA 2018”
Nevezés:
Bács-Kiskun megyei székhellyel vagy telephellyel rendelkező
pálinkafőzdék szőlőpálinkái közül kerül kiválasztásra.
Nevezési minta:
A versenyre minimum 3 üveg 0,5 literes palackot kérünk leadni.
A díjak odaítélése:
• A verseny győztese egy évig jogosult viselni a „Bács-Kiskun Megye Szőlőpálinkája 2018” címet. A győztes elismerő oklevelet kap, valamint jogosult a
„Bács-Kiskun Megye Szőlőpálinkája 2018” logó elektronikus, illetve öntapadós
változatának használatára, melyeket a győztes pálinka forgalmazása során
felhasználhat.
• A győztes résztvevőnek jogában áll a győztes tételt saját címke alatt forgalmazni „Bács-Kiskun Megye Szőlőpálinkája 2018” logóval ellátva.
• A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak jogában áll a megvásárolt palackokat a jogszabályoknak megfelelő saját tervezésű címkével ellátni.
• A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a kiválasztásban helyezést
elért, és erre vonatkozó jelölést magán viselő pálinka minőségét ellenőrizze, valamint a jelölést viselő,
kereskedelmi forgalomban kapható pálinka minőségét beazonosítsa a versenyen szereplő azonos
itallal.

***
„BÁCS-KISKUN MEGYE LEGEREDMÉNYESEBB
PÁLINKAFŐZDÉJE 2018”
Nevezés:
A Keceli Pálinka Ünnep keretében, a versenyen szereplő pálinkafőzdék kerülnek bevonásra, amelyek Bács-Kiskun megyei székhellyel, vagy telephellyel rendelkeznek és legalább öt tétellel neveznek.
Nevezési minta:
A versenyre tételenként minimum 3 üveg 0,5 literes palackot kérünk leadni.
A díjak odaítélése:
• A Bács-Kiskun Megye legeredményesebb pálinkafőzdéje 2018 egy évig jogosult viselni a kitüntető címet. A győztes elismerő oklevelet kap, valamint jogosult a „Bács-Kiskun Megye legeredményesebb pálinkafőzdéje 2018” cím
használatára, melyeket a győztes pálinka forgalmazása során felhasználhat.
• A győztes résztvevőnek jogában áll a termékeit saját címke alatt forgalmazni
„Bács-Kiskun Megye legeredményesebb pálinkafőzdéje 2018” logóval ellátva.
• A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak jogában áll a megvásárolt palackokat saját tervezésű címkével ellátni.
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Nevezési határidő:
A versenyre a pálinkákat 2018. október 30-ig hétköznap 8:00-15:00 óráig, munkaszüneti napon
előre egyeztetett időpontban kérjük eljuttatni.
Nevezési minták átvétele:
T.G.-Virágdekor 6237 Kecel, Május 1. tér 13. szám alá vagy a szervezőkkel, előre egyeztetett időpontban! Kérjük, hogy a nevezésről előzetesen telefonon, faxon vagy e-mailen szíveskedjenek jelezni:
Tel.: 78/422-910, 30/967-6978, E-mail: tgrendezveny@gmail.com, karpatmedenceipalinkaverseny@gmail.com
Eredményhirdetés időpontja és helye:
2018. november 10-én 15 órakor a Keceli Pálinka Ünnep keretében kerül sor
Általános rendelkezések, feltételek:
- A versenyen a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (Jöt. szerinti) és a 2016. évi LXVIII. törvény (a jövedéki adóról) szóló
törvények szerinti kereskedelmi pálinkafőzd
ék vehetnek részt a versenyszabályzatban foglaltak elfogadásával, a nevezési lap kitöltésével.
- Nevezni kereskedelmi célú főzdéknek a 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvényben pálinkának
minősülő termékekkel lehet. A versenyeztetett pálinkák eredetét, adózott voltát törvényesen igazolni
kell.
- Kereskedelmi célú főzde az a Jöt. szerinti szeszfőzdei adóraktári engedélyes kereskedő, valamint a
jövedéki adóról szóló törvény szerinti pálinkát előállító adóraktári engedélyes és pálinkát forgalmazó kereskedő, akik a származást igazoló okmánnyal szabadforgalomba bocsátott, zárjeggyel ellátott
adózott terméket állít elő.
• A verseny szervezője tájékoztatót készít a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének, amelyben
leírja, hogy melyik főzdék nyerték el a két kitüntető címet. Ebben a jelentésben megadja azokat a
kereskedelmi eladóhelyeket, ahol a pálinkák megvásárolhatóak.
• A megye legjobb szőlőpálinkájára illetve a megye legeredményesebb pálinkafőzdéjének termékeire
rendelkezésre álló pénzügyi keretet a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat minden évben meghatározza. Ennek a pénznek a leghatékonyabb felhasználásáról a megye, a nyertes pálinkaházak megkérdezésével dönt, az alábbi szempontok szerint:
- Az összeg egy jelentős részéből az önkormányzat megvásárol a megye legjobb pálinkáiból a főzdék
nagykereskedelmi árain.
- Tanulmányutakat szervez a pálinkaházakba
- A termelőkkel egyeztetve különböző napi, havi vagy szakmai lapokban direkt reklámokra vagy promóciós megjelenésekre, interjúkra, stb. használnak fel a támogatási keretből.
- Különböző rendezvényeken való megjelenésre költenek közös megegyezés alapján, melyek mind a
pálinkaházaknak, mind a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak kiemelten fontosak.
• A pálinkaházak vállalják, hogy a díjnyertességet szerepeltetik saját kommunikációjukban is.
Szabályzat:
A verseny részletes ismertetése és a bírálat módja a verseny szabályzatban olvasható.
Kecskemét, 2018. október 10.
								
Rideg László
							Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
								
elnöke
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NEVEZÉSI LAP

„BÁCS-KISKUN MEGYE SZŐLŐPÁLINKÁJA 2018”
versenyre
A nevező főzde:
Cégnév:
Cím:
Kapcsolattartó:
A nevezett tétel, tételek
Fajta:
Alkoholfok:
Lepárlás éve:
Érlelés módja:
A versenyeztetett pálinkák eredetét, adózott voltát törvényesen igazolni kell, kérjük a szükséges dokumnetumokat a nevezési laphoz csatolni.

Kelt.: ...................... , 2018. október .....

a nevező cégszerű aláírása

NEVEZÉSI LAP

„BÁCS-KISKUN MEGYE LEGEREDMÉNYESEBB PÁLINKAFŐZDÉJE 2017”
versenyre
A nevező főzde:
Cégnév:
Cím:
Kapcsolattartó:
A nevezett tétel, tételek
Tételek száma:
Fajták:

A versenyeztetett pálinkák eredetét, adózott voltát törvényesen igazolni kell, kérjük a szükséges dokumnetumokat a nevezési laphoz csatolni.

Kelt.: ...................... , 2017. október ..... .

a nevező cégszerű aláírása

