
Central European Beer Awards -2018
Házi sörfőzők és kisüzemi gyártók sörversenye

 - Nevezési lap / Entry form -

Nevezés típúsa / Scope of competition: (kérjük, a megfelelő helyen X-el jelölje):

 Kisüzemi, kézműves sörfőzdék / Artisanal small-scale breweries (Craft Brewery) (max. 200.000 HL/év) 

 Házi amatőr sörfőzők / Non-professional home brewers  (Homebrewing)

Névadatok / Name data

(Cég)Név / (Company) Name*
 

Cégvezető neve / Company leader's name
Cég esetén kell csak kitölteni. / Only needed when registering a company.

Elsődleges cím / Primary address

Ország / Country* 
Irányítószám / ZIP code*
Város / City*
Utca, házszám / Street address*

Külön levelezési cím megadása / Specify di�erent mailing address
 

Kapcsolatfelvételi adatok / Contact data

Telefonszám / Phone*
Fax 
Honlap / Website 
E-mail*
Külön ügyintéző megadása / Specify di�erent administrator
 

Pénzügyi adatok / Financial data

Adószám / Fiscal code**
**Kisüzemi sörfőzdék esetén kötelezően kitöltendő! / Compulsory for Craft Brewery registrations!

Bankszámlaszám / Bank account no.
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Kérjük, hogy a benevezett sör kategória számát és a kategória nevét a BJCP 2015 szerint 
szíveskedjék megadni!  / Please, full�ll the beer’s category name and number according to BJCP 
(Beer Judge Certi�cation Program) standards.
 
*** A specialitásoknál felhasznált gyümölcs, fűszer, stb. nevét kérjük megadni!
 /  Name of special ingredients  like fruit, spice etc.

* A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező! / Fields denoted with an asterisk are required!
 
A versenyen történő részvétel feltétele a versenyszabályzat betartása és a részvételi díj 
be�zetése. / The participation in the competition is subject to compliance with the competition rules and 
the payment of the participation fee.

Dátum / Date: 

A nevezési lapot az alábbi címre kérjük postai úton eljutattni vagy nyomtatás és aláírás után szkennelve 
e-mailben elküldeni. / Items have to be sent to the address of the organizer of competition: 
Posta cím / Address : Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. 5600, Békéscsaba Szarvasi út 79.  
E-mail: info@sorfesztivalgyula.hu

Nevezési határidő: 2018. május 11. / Registration ends at 11th May, 2018.  
A minta beküldési határideje: 2018. május 17. 12.00 óra  /Deadline: 12.a.m. 17th May 2018. .   

Nevezett minta adatai / The details of the entered product

Kategória szám            Kategória neve                  Termék neve                 Alkoholfok %(V/V)       Különleges     
Category number                Category name                                   Product name                               Alcohol by volume          hozzávalók /*** 
                             Special ingredients ***

Aláírás / Signature
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