
Jelentkezési lap kereskedelmi főzdéknek 
Országos Téli Gazdaesték   –   VI. Keceli Pálinka Ünnep 

Pálinka, Törkölypálinka és Párlatverseny, 
Dél-alföldi Régió Kajszibarack és Szőlő Pálinkaverseny, 

Bor- és Pálinka- Szépségverseny 
2013. november 25-29-30. 

 
 

 

A kereskedelmi főzde neve:  ..................................................................................................................................................  

               címe:  ..................................................................................................................................................  

             mobil:  .......................................................... vezetékes: ......................................................................  

  e-mail:  ..................................................................................................................................................  

A 2013. évi pálinkák érzékszervi minősítése során az alábbi pálinkafajtákat kívánom bemutatni: 
 

Ssz. Fajtája Főzési éve 
Kiszere-

lése 
Alkohol-

foka 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
A palackon kérjük feltüntetni: 

- a főzde nevét, címét, telefonszámát 
- a pálinka fajtáját, főzési évét, alkoholfokát 

 

Kérjük a beküldött pálinkaminták mellé csatolja a jövedéki szabályoknak megfelelő kísérő okmányt. 

 
A benevezett palackok leadási határideje 2013. november 15. 

 
A palackok leadási helye:  

T.G.-Virágdekor Szakképző Iskola és Kollégium   6237 Kecel, Május 1. tér 13.  
munkanapokon reggel 600-2100 óra között 

munkaszüneti napon - előre egyeztetett időpont alapján,illetve a szervezőknél. 



Jelentkezési lap bérfőzdéknek 
Országos Téli Gazdaesték   –   VI. Keceli Pálinka Ünnep 

Pálinka, Törkölypálinka és Párlatverseny, 
Dél-alföldi Régió Kajszibarack és Szőlő Pálinkaverseny, 

Bor- és Pálinka- Szépségverseny 
2013. november 25-29-30. 

 
 

A bérfőzde neve: ...........................................................................................................................................................................  

 címe: ...........................................................................................................................................................................  

A bérfőzető neve: ...........................................................................................................................................................................  

              címe: ...........................................................................................................................................................................  

            mobil: ......................................................................  vezetékes: .........................................................................  

  e-mail: ........................................................................................................................................................................  

A bérfőző neve: ...........................................................................................................................................................................  

              címe: ...........................................................................................................................................................................  

            mobil: ......................................................................  vezetékes: .........................................................................  

  e-mail: ........................................................................................................................................................................  

A 2013. évi pálinkák érzékszervi minősítése során az alábbi pálinkafajtákat kívánom bemutatni: 
 

Ssz. Fajtája Főzési éve 
Kiszere-

lése 
Alkohol-

foka 

     

     

     

     

     

 
A palackon kérjük feltüntetni: 
- a főzető nevét, címét, telefonszámát 
- a pálinka fajtáját, főzési évét, alkoholfokát 
 

Kérjük a beküldött pálinkaminták mellé csatolja a bérfőzött pálinkák származási másolatát. 
 

A benevezett palackok leadási határideje 2013. november 15. 

A palackok leadási helye:  

T.G.-Virágdekor Szakképző Iskola és Kollégium   6237 Kecel, Május 1. tér 13.  
munkanapokon reggel 600-2100 óra között 

munkaszüneti napon - előre egyeztetett időpont alapján,illetve a szervezőknél. 



Jelentkezési lap magánfőzőknek 
Országos Téli Gazdaesték   –   VI. Keceli Pálinka Ünnep 

Pálinka, Törkölypálinka és Párlatverseny, 
Dél-alföldi Régió Kajszibarack és Szőlő Pálinkaverseny, 

Bor- és Pálinka- Szépségverseny 
2013. november 25-29-30. 

 
 
 
 
 

A magánfőző neve: ...........................................................................................................................................................................  

              címe: ...........................................................................................................................................................................  

            mobil: ......................................................................  vezetékes: .........................................................................  

  e-mail: ........................................................................................................................................................................  

A 2013. évi párlatok érzékszervi minősítése során az alábbi fajtákat kívánom bemutatni: 
 

Ssz. Fajtája Főzési éve 
Kiszere-

lése 
Alkohol-

foka 

     

     

     

     

     

     

 
A palackon kérjük feltüntetni: 
- a főző nevét, címét, telefonszámát 
- a párlat fajtáját, főzési évét, alkoholfokát 
 

A magánfőzött párlatok nevezéséhez két tanú aláírása szükséges. 

 
 
  ..............................................................................  
 főző aláírása 
 
 
 

 
 ...................................................................................   ....................................................................................   
 tanú neve, címe tanú neve, címe 

 
 

A benevezett palackok leadási határideje 2013. november 15. 
 

A palackok leadási helye:  

T.G.-Virágdekor Szakképző Iskola és Kollégium   6237 Kecel, Május 1. tér 13.  
munkanapokon reggel 600-2100 óra között 

munkaszüneti napon - előre egyeztetett időpont alapján, illetve a szervezőknél. 


