I. Sólyi Balaton-felvidék, Bakony-régió, Veszprém

Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny
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2021.

A Szent István Pálinka Lovagrend Sóly egyesület pálinka- és párlatversenyt szervez
a hazai és határon túli kereskedelmi pálinkafőzdék, magán és bérfőzetők számára Sóly községben.
Nevezési határidő:

Ünnepélyes díjátadó és gálavacsora:

2021. április 16. (péntek) 15.00 óra

2021. május 15. Veszprém

Bírálat időpontja: 2021. április 24. (szombat)
A párlatok bírálatát szakmai kiválóságok végzik!
A verseny zsűri elnöke: Pavlicsek Csaba az ország
legrangosabb versenyének – a Quintessence pálinkaés párlatverseny – többszörös legjobb magánfőző díjának nyertese, okleveles pálinkabíráló, a Pálinkakiválóságok könyv egyik társszerzője, kiválósági zsűritagja.
A zsűri további tagjai országos elismert pálinkabírák,
pálinkamesterek, pálinka szakmérnökök.

Nevezési tétel: minimum 0,5 liter/minta

Veszprém Megyei Kormányhivatal (Megyeháza)
Veszprém, Megyeháza tér 1., Szent István terem
A pandémia miatt a rendezvény ideje változhat.
(Az ünnepélyes díjátadó előtti programokra is várjuk a nevezőket:
pálinka lovagrendek felvonulása, pálinkalovag avatás és pálinka szentelés.)
Regisztrációval vehetnek részt a nevezők, a nevezési lapon a részvételi
szándékot jelezni kell. Az eredményhirdetést követő álló fogadáson azok
vehetnek részt, akik a nevezési lapon jelezték és az 5.000,- Ft-ot megfizették.
Menü: Svédasztalos vacsora korlátlan fogyasztás.

Nevezési minták átvétele:
Személyesen Győrfi IM Kft. 8183 Papkeszi, Colorchemia ltp. 105/A.
Hétköznap és hétvégén 8.00-19.00 óráig • Telefon: +36 30 570 1297
Postai úton is eljuttatható a következő címre:
Győrfi IM Kft. 8182 Peremarton, Colorchemia ltp 105/A,
kérem a csomagra írja rá: „Sólyi Balaton-felvidék, Bakony-régió,
Veszprém Nemzetközi Pálinka – és Párlatverseny”

Nevezési díj:

• 1 nevezett minta számnál magán és bérfőzetőknek, kereskedelmi
pálinkafőzdéknek mintánként 2.500,- Ft vagy 9 EUR/minta,
• 2 nevezett minta esetén magán és bérfőzetőknek
mintánkén 2.000,- Ft vagy 7 EUR/minta,
• 3 és afeletti nevezett minta esetén magán és bérfőzetőknek
mintánként 1.500,- Ft vagy 5 EUR/minta.

Versenyszabályzat és nevezési lap olvasható és letölthető
a www.szentistvanpalinkalovagrendsoly.hu weboldalról.
Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával
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Győrfi Bertalan

Versenyigazgató
Szent István Pálinka Lovagrend Sóly
nagymestere

