
 
 

 
 

 

 

                                                       

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
no XXXII. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CERVEJA BUDWEIS 2022 

 

Mais informações sobre o evento, para qualquer complementação, explicação ou entrega: 

 

Bc.Daniela Bambulová        + 420 720 517 277               czech@beerseal.cz 

  Ing. Petra Říhová               + 420 728 142 474      petra.rihova@worldbeerseal.com 

  Bc. Barbora Dusilova          + 420 770 148 374            dusilova@vcb.cz 

 

1. A inscrição vinculativa deve ser enviada até 31 de março de 2022 
A inscrição pode ser preenchida e enviada eletronicamente em: 
http://www.beerseal.cz/registration/ 
ou envie eletronicamente para  alois.srb@centrum.cz  ou por correio para: 

    Alois Srb /Festival internacional de cerveja Budweis/Svatkovice 19, 398 43 Bernartice, 
República Tcheca 

              A recepção do pedido será sempre confirmada. 
 

2. Entrega de todos os tipos de amostras de degustação em um volume de 7litros decada 
amostra inscrita (em vidro, lata ou plástico)a mais tardar a 23 de abril de 2022no 
endereço: 

 
          VýstavištěČeskéBudějovicea.s., Husova 523/30, 370 05 ČeskéBudějovice 
           
          Pessoas de contacto: 
    Sr. Roman Šperl, tel. + 420 722 569 936,              Sr. Alois Srb,    tel. + 420 603 542 281  
Bc. Barbora Dusilova      + 420 770 148 374,  Zdeňka Hambergerová  tel. + 420 771 135 659 
 

 
3. Forma de pagamento da taxa: 
      20 euros – microcervejarias30 euros- cervejariaspor cada tipo inscrito 
     por transferência bancária para a conta no banco Fio 238 147 379/2010 
      IBAN CZ0720100000000238147379 

        de acordo com o vencimento da fatura pelas amostras inscritas 
        Os que participam no concurso por primeira vez têm duas amostras grátis 

     
 

4. Amostras premiadas e selecionadas de produtores estrangeiros têm, prévio acordo, a 
oportunidade de participar no concurso pelo 

           Selo Mundial de Cerveja 2022/ WORLD BEER SEAL 2022ondese aplicam as       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       seguintes condições: 

- ficar no primeiro, segundo ou terceiro lugaremqualquer categoria em 2022eapós a         
eventual recomendação dos organizadores 
- inscrição oral ou eletrônica da cervejariaapós a conclusão da sua categoria de degustação 
- consentir o pagamento da taxa de participação no concurso de 30 eurospela amostra 
inscrita, de acordo com a fatura emitida 

 
O vencedor adquire o direito de usar o título e selo SELO DOURADO DE CERVEJA 2022, 
ouWORLD BEER SEAL 2022 
Apenas os finalistas dos concursos individuais serão anunciados. O curso das degustações lhe 
será entregue na íntegra. 
 

 
5. A parte pública do festivalvai decorrer nos dias29 de abril e30 de abril no Centro de 

Exposições (Výstaviště)ČeskéBudějoviceno Pavilhão T1emČeskéBudějovice. A parte 
pública vai abrir cada dia das 16h00 às 24h00. Durante estes 2diasse esperam cerca de 
5 mil visitantes. Para cervejarias e empresas comerciais interessadas 
disponibilizaremos espaço para a apresentação comercial e não comercial de seus 
produtos. Para alugar espaço para apresentação, vendas, balcão de torneiras ou 
degustação, área de exposição, pedimos o preço contratual de:  700,-- CZK + 21% de 

IVA / 1 m2+ serviços 
 
O espaço contratadose pode começar a preparar a partir de 26 de abril de 2022. O espaço deve 
ser desocupado em até 24 horas após o fim do evento. 
 
De acordo com os organizadores, banners publicitários ou outros meios promocionais podem 
ser colocados no recinto. 
 
 
Mais informações: www.pivofestival.cz, www.vcb.cz, www.worldbeerseal.com 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                          


