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Competição francesa inscrita na lista de concursos de vinho francês cujas medalhas podem figurar na rotulagem dos
vinhos produzidos em França, em conformidade com o decreto de 13 de fevereiro de 2013.
Em aplicação do Decreto n.º 2012-655, de 4 de maio de 2012, relativo à rotulagem e rastreabilidade de produtos
vitivinícolas e a certas práticas enológicas.

REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE VINHOS ROSADO
Vinhos rosado do Mundo sujeito as experts internacionais do universo da enologia, da viticultura, da
gastronomia, do digital, do grande público aficionado,dos meios de comunicação social e do negócio.

Vinho Rosado, Novas visões, novas percepções
Um concurso de guia internacional de vinhos rosados, único no mundo
no melhor lugar Must Drink and Grands Chefs, Monaco

Um «Rose Wine Community» único ao mundo, uma aliança fundamental
Entre o palmarès do concurso internacional de vinhos rosados,
aberto aos homens e as mulheres,
Quem oferece de novas perspetivas e uma abordagem original
Para os profissionais, os conhecedores, os amadores e o grande público
fazendo-lhes descobrir palmarès dos vinhos diferentemente.
• Combinador de Gostos e de Sabors » carismáticos :
Chefes estrelados, chefes, chefes pasteleiros, cozinheiros, copeiros,
Estudantes, artistas, gastrónomos …
Vindos de horizontes, culturas e estilos diferentes sempre mais numerosos e mais criativos.
Furam para nós, os segredos dos Gostos e os Sabors antes de entregar-se em qualquer
cumplicidade.
• Ao final, um “concerto” internacional de Gostos e de Sabors,
Criando relações que apaixonam e apaixonadas
Entre o Medahlas Diamante, Dinheiro e seus põe
para o grande prazer dos nossos sentidos.
Guide International du Vin Rosé, um concurso internacional de vinhos rosado
Que vos abre o espírito sobre um mundo em cheia mutação
e oferece-vos os Gostos e os Sabors das vossas ambições.
Guia Internacional do Vinho Rosado, os Gostos e os Sabors do futuro!

Benefícios concurso internacional

• PRÊMIOS
- MEDALS/ STICKERS
- DIPLOMA
- GRAND CONCOURS PACKAGING
(Livre e para vinhos selecionados por respeito ao consumidor)

• PROMOÇÃO
- Accordeurs de Goûts et de Saveurs - www.lecarredeschefs.com
- Referenciamento web para o turismo de vinhos- www.winetourism.best
- SEO nos mercados asiáticos- www.putaojiu.fr
- Referenciamento Art & Culture: www.artmillesimes.com
- OPEN PÚBLICO GERAL - www.opentastingwines.com

• TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÕES INTERNACIONAIS
- Mais de 5.000 mídias
- Mais de 6.000 restaurantes
- Mais de 10 mil importadores ou distribuidores
- Redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Wechat

Patrocinadores
Hub Web Conciergerie - Market Place
Para produtos de concursos premiados e selecionados
WWW.BOXOFFICEWINES.COM
VISIBILIDADE X BUSINESS

Guia Internacional do Vinho RosadoTM
Guide International du Vin Rosé / International Guide of Rosé Wine -is organised in
Brignoles en Provence Verte (France) by the Association Inter Concours du Monde –
29 RUE DES TEMPLIERS– 83170 Brignoles (France).
Artigo 1: OBJETIVO
Este guia é para vinhos rosés internacionais com indicações geográficas de todos os
países e regiões vinícolas. Para os países terceiros, vinhos rosés devem ser
desenvolvidos de acordo com os regulamentos de países em desenvolvimento, em
causa os vinhos rosés franceses, eles devem ter feito uma declaração de
reivindicação ao abrigo da secção D. 644-5 e D. 646-6 do Rural código. Vinhos
rosados sem indicações geográficas não estão autorizados a competir.
O Guia Internacional é destinado a destacar as qualidades intrínsecas de vinhos rosés
de áreas geográficas específicas e para distinguir os vinhos rosés de excelente
qualidade são expressivos e de seus nome Excepcionalmente ou origem.
Este également guia est internacional destinado a incentivar e destacar comércio
internacional no mundo da vinha e do vinho rosé, o papel da Terra e transacções
relacionadas com o turismo do vinho e do papel da gastronomia e seus comércios.
Os prêmios de vinho rosé premiados nesta competição internacional serão:
• Fornecer a todos os concorrentes uma avaliação representativa de seus produtos.
• Incentiva o lançamento e venda de vinhos rosés, tanto em termos de produto quanto
de apresentação.
• Promover a qualidade, diversidade e excelência dos vinhos rosés premiados de
diferentes denominações ou origens.
• Incentiva a expansão do vinho rosé e da cultura do vinho a nível internacional.
• Reforçar a identidade e percepção do consumidor de vinho rosé a nível internacional.
• fornecer referências internacionais, uma mensagem para 80% dos consumidores
que são altamente receptivos à informação sobre o vinho rosé.
O Guia Internacional do Vinho Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé é organizado
de acordo com as regras descritas abaixo.
Artigo 2: COMPETIDORES
Os vinhos fornecidos pelos seguintes indivíduos ou organizações serão aceitos:
- Produtores individuais de vinho
- Produtores individuais de vinhos cooperadores
- Grupos de produtores de vinho
- Adegas cooperativas
- Grupos de adegas cooperativas
- Corretores de vinhos
- produtores de vinho e corretores
- importadores
- DistribuidoresArticle
3: REQUISITOS DE ENTRADA PARA OS VINHOS ROSÉ
Os requisitos de entrada são os seguintes:
Os vinhos rosés devem ser engarrafados e prontos para a venda, vinhos rosados
embalados em vinhos rosados são também autorizados a participar.
- Seus rótulos devem estar em conformidade com:
• O regulamento da União Europeia é aplicado aos estados membros da UE.
• À regulamentação em vigor no país onde o vinho é produzido e as disposições
relativas à importação de vinho rosé aplicam-se a Estados não membros da UE.
O vinho rosé inscrito para a competição deve estar disponível em quantidades de pelo
menos 1080 litros. No entanto, quando a produção de vinho rosé é particularmente
baixa, o lote pode consistir em menos de 108 litros.
Artigo 4: APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA
Para se qualificar para a competição, as amostras de vinhos rosé devem ser feitas a
partir de um lote homogêneo. O lote homogêneo é um conjunto de uma garrafa de
vinho que foi preparado e embalado sob as mesmas condições e possui
características organolépticas semelhantes. e características analíticas.
As amostras devem ser apresentadas da seguinte forma:
- Seis garrafas de 0,5 l a 1,5 l por amostra ou equivalente.
- As garrafas e rótulos devem ser para sua apresentação comercial habitual.
Artigo 5: PROCESSO DE ENVIO DE AMOSTRAS
Cada amostra deve chegar antes do prazo para identificação da amostra.
À chegada, cada amostra é relatada e o seu relatório de análise e pedido de vinho
rosé produzido em França, beneficiando de um IG.
A Associação se reserva o direito de remover as amostras recebidas após a data de
encerramento do recebimento das amostras. A expedição é feita à custa do
concorrente (expedição, alfândega e impostos), o concorrente é responsável pelo
armazenamento adequado de amostras durante o transporte. Qualquer amostra
enviada com porte postal será recusada. Nenhuma amostra recusada será devolvida.
Artigo 6: REGRAS DE ENTRADA NO GUIA
Documentos obrigatórios para entrada:
- Formulário de inscrição
- Certificado de análise
- Para França Declaração de pedido de um vinho rosado com um IG
- Taxa de inscrição
A Inter World Contest Association recebe as amostras, as taxas de inscrição e elimina
aquelas que não cumprem as regras do guia.
FORMULÁRIO DE RESPONSABILIDADE
Um formulário de registro deve ser preenchido em cada vinho rosé e enviado antes
da data de encerramento do formulário. O formulário de inscrição deve ser
acompanhado da taxa de inscrição e do certificado de análise. A Associação InterCompetições do Mundo reserva-se o direito de recusar os pedidos que cheguem após
a data limite para o registro.
Quaisquer pedidos não acompanhados das taxas de inscrição e do certificado de
análise serão recusados.
B. CERTIFICADO DE ANÁLISE
Um certificado de análise com menos de um ano deve acompanhar cada amostra. O
certificado de análise deve conter as seguintes informações:
- Resistência alcoólica a 20 graus centígrados (Vol%)
- Açúcares (glucose + frutose) g / l
- Acidez total em meq / l
- Acidez volátil em meq / l
- Total de dióxido de enxofre (SO2) total (mg / l)
- dióxido de enxofre livre (SO2) (mg / l)
- Para vinhos espumantes, (CO2) pressão na garrafa (hPa).
O competidor e o organizador da competição retêm uma amostra do vinho rosé
premiado juntamente com o certificado de análise. Essas amostras serão, se

REGULAMENTO DO CONCURSO

necessário, disponibilizadas para as agências de controle por um período de um ano.

Monde - Guia Internacional do Vin Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé fornece

C. O REGULAMENTO

aos premiados um documento com o tipo de prémio atribuído, a identidade do vinho

França: Por cheque, por transferência bancária, por cartão de crédito (Visa,
Mastercard ou Eurocard).

rosé, o volume do lote, a categoria do vinho, a nota de prova, o nome e endereço do
concorrente, nome do guia. Os rótulos indicando o tipo de prêmio serão
disponibilizados pelo Inter Concours du Monde - Guia Internacional do Vinho Rosé /

Fora do lado França: por cartão de crédito, por cartão de crédito (Visa, Mastercardor
Eurocard)

Guia Internacional da Associação de Vinhos Rosados, e podem ser afixados em

A favor da Associação da Associação Mundial da Inter aderiu ao formulário de
candidatura,

volume de produção indicado no formulário de inscrição. Nenhuma outra referência ou

TAXAS DE INSCRIÇÃO

garrafas dos vinhos relevantes. O número de etiquetas fornecidas dependerá do
representação do prêmio é permitida.
No final da competição, os vinhos premiados apenas, de acordo com a sua

Taxas de inscrição POR EXEMPLO apresentado em Euros
Nombre
d’échantillons
présentés

France

1 échantillon

130.00€� HT

2 échantillons

110.00€ � HT

pontuação, podem ser distinguidos por menções especiais, Grand Prix e / ou Troféu.
Abaixo está o cronograma de indicações de acordo com as classificações obtidas

U.E

Hors U.E.

130.00€� HT

130.00€� HT

110.00€� HT

110.00€ HT

para os vinhos premiados.
* GRAND PRIX, vinho tendo obtido a nota alta de todo o concurso.

3 échantillons
et plus

+ TVA 20%

avec votre N° de TVA
intracommunautaire

* Trophée Diamant Mémorable, vinho premiado com 91 pontos a 95 pontos

+ TVA 20% chacun

avec votre N° de TVA
intracommunautaire chacun

chacun

90.00€� HT

90.00€� HT

90.00€� HT

+ TVA 20% chacun

avec votre N° de TVA
intracommunautaire chacun

* Trophée Diamant Inoubliable, vinho premiado com 96 pontos em 100 pontos

chacun

* Trophée Diamant Admirable, vinho premiado com 85 a 90 pontos
* Trophée Argent Remarquable, premiado com 80 a 84 pontos
Estes detalhes podem não aparecer no rótulo.No entanto, estes vinhos premiados
beneficiarão de uma comunicação específica de acordo com a sua menção específica

Association Inter Concours du monde will not be responsible for any bank charges
associated with payment of the registration fees. Under no circumstances can the
registration fee be refunded, regardless of the reason for cancellation.
Artigo 7: GUIA DE REGRAS DA CONCORRÊNCIA
Guia Internacional do Vinho Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé - pode ser o
tema de várias sessões de degustação em um ano e inclui quatro sessões chamadas:

(media, imprensa, internet, sites especializados, etc.).Nenhuma menção especial
pode ser atribuída se o vinho não fizer parte da lista.A Associação Inter Concours du
Monde - Guia Internacional do Vin Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé - reservase o direito exclusivo de monitorar o uso dos prêmios para fins comerciais. Todos os
usos não autorizados do logo da competição, prêmios e prêmios são estritamente
proibidos. Os resultados da competição internacional serão comunicados ao público

- «PRIMA»: De janeiro a março - «AUGUSTO»: de abril a junho

em geral usando todos os métodos de comunicação, na medida do possível.

- «ALTA»: de julho a setembro - «XIAO»: de outubro a dezembro

Article 9: CONTROLS

Para cada sessão, o júri se reunirá quantas vezes for necessário e realizará uma
seleção de gostos. As amostras serão apresentadas de forma totalmente anônima aos
painéis julgadores. Na chegada, a amostra é identificada por uma etiqueta na garrafa
indicando o nome do ano da competição, o número do registro (Produtor - Nº da
Amostra de Chegada). As amostras não tocarão Cetie 35-100 TR ou o anel de coroa
29 será recondicionado em uma garrafa com esse tipo de anel. A implementação é
feita anonimamente por ensacar a amostra a ser apresentada aos provadores. A bolsa
contendo a amostra é preta e colorida. A amostra é apresentada sem sobretampa na
bolsa contendo a amostra indicada em um rótulo, o número anônimo (júri, série e
número do item).

A Associação Inter Concours du Monde - Guia Internacional do Vin Rosé / Guia

As amostras serão agrupadas de acordo com sua categoria (cor, tipo, variedade de
uva) e serão provadas em série e / ou minissérie na série.Em uma categoria, se o
número de competidores for menor que três no momento do registro , a categoria
pode ser excluída ou agrupada a critério do organizador. As amostras afetadas
também podem ser registradas novamente em uma categoria genérica.

Guia Internacional do Vin Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé procede em pelo

O diretor técnico transmite ao comissário geral os elementos do anonimato. O
comissário geral faz todos os arranjos para que as amostras submetidas à degustação
sejam estritamente anônimas. Ele pode fazer qualquer transferência, mudança de
embalagem, mascaramento ou qualquer outra operação necessária para preservar o
estrito anonimato das amostras.
Os organizadores reservam o direito de cancelar uma categoria para a qual um
número insuficiente de amostras foi recebido: três amostras no mínimo de três
concorrentes diferentes.

Internacional do Vinho Rosé reserva-se o direito de cancelar formulários de inscrição
errados ou incompletos e de eliminar qualquer amostra que não esteja em
conformidade com estes regulamentos. Em caso de litígio ou litígio com o Inter
Concours du Monde - Guia Internacional do Vinho Rosé / Guia Internacional do Vinho
Rosado e qualquer que seja a nacionalidade das partes em conflito, o Tribunal de
Brignoles (França) é competente. Apenas textos em francês são oficiais em qualquer
documentação publicada pela competição. Associação Inter Concours du Monde menos 5% das amostras de vinhos rosé premiados, por um laboratório autorizado
para análise enológica, uma revisão analítica das amostras e reservas vencedoras dê
um resultado que pareça necessário.
Associação Inter Concours du Monde - Guia Internacional do Vin Rosé / Guia
Internacional do Vinho Rosé reserva o direito de limitar o número de amostras de
acordo com a ordem de chegada dos formulários de inscrição.
Um mês antes da sessão, a Associação Inter Concours du Monde Guia Internacional
do Vinho Rosé / Guia Internacional do Vinho Roséinforma o serviço francês de defesa
do consumidor (Direccte de PACA) da existência da sessão e da sua localização e

Cada vinho rosado provado é pontuado individualmente e não comparativamente.

data, e regras Guia Internacional do Vin Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé. No

Os vinhos rosados serão degustados às cegas e pelas suas propriedades intrínsecas.
O número total de juízes é decidido de acordo com o número de amostras
apresentadas. O esquema de marcação é um sistema ponto a ponto usado na folha
de prova oficial da OIV de 100 pontos.

prazo de dois meses após a competição, o Guia Internacional do Vinho Rosé da

A Comissão Técnica do Inter Concours du Monde designa nominalmente provadores
membros de cada júri através da sua base de dados de provadores internacionais. Os
provadores selecionados para participar como jurados devem pertencer a um dos
cinco painéis abaixo estabelecidos pelo comitê técnico. Todos os provadores - Guia
Internacional do Vinho Rosé / Guia Internacional de Vinhos Rosados e do Rosé WineE
- têm habilidades de degustação de vinhos em suas faculdades. Cada vinho rosé é
provado por um painel de cinco juízes em um júri, cada júri é composto por dois
jurados franceses e três jurados estrangeiros ou por três jurados franceses e dois
jurados estrangeiros menos 2/3 são provadores habilidosos. Estes são provadores
habilidosos de cada um dos quatro painéis profissionais detalhados abaixo
representam os negócios da vinha e do vinho. Também vamos encontrar um jurado
do painel “enófilo”. A escolha de integrar os enófilos é deliberada porque este painel
reflete os gostos e expectativas dos consumidores atuais e futuros. Os regulamentos
internos especificam as modalidades de designação de provadores que os júris e os
critérios pelos quais suas habilidades são apreciadas.

• o número de amostras apresentadas globalmente e por categoria,

Cada jurado é de um país diferente e o Comitê Técnico se esforça para atender a uma
ampla dispersão geográfica e tempos de painel.
Painel 1: enólogos e / ou enólogos; Presidentes dos painéis julgadores
Painel 2: produção e afiliadas, Secretário; pessoa trabalhando a montante da indústria
do vinho: vinho, gerente de laboratório, técnico de viticultura, vidro, corker, impressora,
etc ...
Painel 3: distribuição, comercialização e restauração, enoturismo, gastronomia
Painel 4: educação, treinamento e mídia;
Painel 5: amantes do vinho.

documentos de registro e taxas de registro que chegam após o prazo para registro ou

A Associação Inter-Concours du Monde recolhe uma declaração juramentada
declarando aos membros do júri as suas ligações diretas ou indiretas com empresas,
escolas, organizações profissionais ou associações cujas atividades, produtos ou
interesses possam afetar os vinhos inscritos. Um juiz não pode julgar seus próprios
vinhos rosados. Associação Inter Concours du Monde nomeia um presidente, enólogo
ou possui um grau equivalente ou ter demonstrado uma alta qualificação e experiência
para degustação no negócio do vinho e secretário para cada painel de julgamento. Os
jurados operam sob a autoridade do Presidente; pode ser um membro do júri. Ele
fornece, em conjunto com o gerente técnico, os comissários da competição, o
organizador, o funcionamento geral do júri e a degustação correta. O Conselho Fiscal,
que não participa nas provas, do Comité Executivo da Associação Inter Concours du
Monde, é responsável por verificar o cumprimento do regulamento e o bom
funcionamento do Guia Internacional do Vin Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé,
por preparação da amostra, organização e implementação da degustação.

o Inter Concours du Monde - Guia Internacional do Vinho Rosé / Guia Internacional do

A Associação Inter-concours du Monde do Guia Internacional do Vinho Rosé / Guia
Internacional do Vinho Rosé - fornece, por meio de um registro adequado de
julgamento, controle, operação e publicação dos resultados. A Associação Inter
Concours du Monde para o Guia Internacional do Vinho Rosé / Guia Internacional do
Vinho Rosé organiza o monitoramento, a exploração e a publicação dos resultados
usando um formulário de avaliação apropriado.

(resolução OIV / concours 332a / 2009). O guia é afiliado da OIV. As regras do Guia

Artigo 8: PRÊMIOS

do início da sessão guia e antes do registro pelos participantes.

O número de prêmios feitos por categoria e por todo o Guia Internacional do Vinho
Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé não pode exceder um terço das amostras
apresentadas por categoria e para todas as sessões. Essas distinções serão
concedidas, de acordo com o júri, a vinhos que atendam às classes de qualidade
organolépticas. A Associação Inter Concours du Monde - Guia Internacional do Vinho
Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé define os prémios atribuídos pelos painéis
de julgamento:

Contact : Association Inter Concours du Monde - Guide International du Vin Rosé /

- “Guia Internacional do Vin Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé - Diamante” Ano
+ nomeação da sessão “pontuação geral> 85 pontos 100 pontos
- "Guia Internacional do Vinho Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé" - Prata "Ano
+ nomeação da sessão" entre 80 e 84,9 pontos em 100 pontos.
Os premiados serão informados por correio ou email. Associação Inter Concours du

Associação Inter Concours du Monde dirige-se à Direccte PACA, um relatório
assinado pelo chefe da Comissão de Controlo, afirmando que o guia se realizou em
conformidade com o regulamento. e compreendendo,
• o número de amostras vencedoras em geral e por categoria,
• o número de prêmios concedidos e sua distribuição por tipo de distinção,
• a percentagem de vinhos rosés vencedores para o número de vinhos rosados
apresentados;
• a lista das amostras vencedoras e cada amostra de elementos premiados para
identificar o titular e o vinho rosé.
Artigo 10: REGRAS DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO
A participação no concurso implica aceitação e respeito pelo presente regulamento.
Os custos associados à participação no concurso não serão reembolsados nem
creditados para vinhos que não ganham um prêmio, nem no caso de vinhos,
recebimento de amostras.
Artigo 11: OUTRAS DISPOSIÇÕES
Langue officielle: Francês - Documentos disponibles en: Francês - Inglês
Se um evento fora do controle do Inter Concours du Monde - Guia Internacional do Vin
Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé impedir o funcionamento da Sessão do Guia,
Vinho Rosé pode de qualquer forma, ser responsabilizado. O Inter Concours du
Monde - Guia Internacional do Vinho Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé reserva
o direito de cancelar o guia, alterar a data inicialmente prevista para encurtar, ampliar,
modificar as condições ou conduta em casos de força maior (epidemia, incêndio
catástrofes naturais, greves, actos terroristas, etc.), independentemente de
responsabilidade ou de evento de necessidade justificada. Sua responsabilidade não
pode ser reivindicada pelo participante. O Inter Concours du Monde - Guia
Internacional do Vinho Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé não pode, além disso,
ser responsabilizado em caso de roubo, perda, atraso ou danos no roteamento da
amostra. Segundo Aplicação da Organização Internacional de Vinha e Vinho
Internacional do Vinho Rosé / Guia Internacional do Vinho Rosé devem ser
consultadas por qualquer pessoa interessada no site do guia internacional ou
enviadas por solicitação eletronicamente.O presente regulamento pode ser
modificado todos os anos, com base no parecer do D.G.C.C.R.F. até um mês antes

International Guide of Rosé Wine 29 rue des Templiers– 83170 BRIGNOLES en
Provence Verte
Tél.

: +33(0)6 98 37 72 72

Fax : +33(0)9 57 17 98 05
E-Mail : rosewine2021@oenogenius.com
Site web: www.concoursvinsroses.com

Ficha de inscriçâo
Guide International du Vin Rosé
International Guide of Rosé Wine

TM
TM

(Uma ficha de inscriçâo por amostra apresentada)
Identificaçâo do Competidor
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA COMPANHIA
OU NOME DA OPERAÇÃO
NOME DA PESSOA RESPONSÁVEL:E : ...................................................................................................................................................................................................
ENDEREÇO: ...............................................................................................................................................................................................................................................
CÓDIGO POSTAL: .......................................................

CIDADE: ...............................................................................................................................................

PAÍS : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
TEL : ..........................................................................................................

FAX : ........................................................................................................................

SITE WEB................................................................................................... FACEBOOK : .
E MAIL : .....................................................................................................
Você quer uma fatura?

q sim

q não

STATUS (marque a caixa correspondente)
q colheita de vinicultores
q União de cooperativas de vinho
q produtor negocio

TWITTER

INSTAGRAM

WE CHAT

SITE WEB : ..............................................................................................................

E MAIL COMPTABILITE ..............................................................................................................................

q cooperador de colheita de vinhateiro
q grupo de produtores
q iimportador

q cooperativa de vinhos
q comerciante de criadores
q distribuidor

Sem INTRA IVA : .........................................................................................................................................................................................................................................
Preço médio de venda, excluindo impostos em euros : ...........................................................................................................................................................................

Identificaçâo da Amostra
NOME DA VENDA
NOME DA OPERAÇÃO
DENOMINAÇÃO COMPLETA CONFORME À ETIQUETA DE COMERCIALIZAÇÃO (Ex: Nome de Vendas, Marca Registrada, Domínio, Château, Cuvée, ...):..........
PAÍS DE PRODUÇÃO:
REGIÃO DE PRODUÇÃO (ex. Provence, Cailifornia, Stellenbosch, Vale de Barossa, Valle de Aconcagua ...):
SOB A REGIÃO OFICIAL DE PRODUÇÃO (por exemplo, A.O.C.Bandol, Vin de Pays d'Oc, D.O.G.C.Chianti Classico, D.O.Rioja ...):
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL (eg A.O.C., V.D.P., D.O., DOC, DOGC, IGT, QbA, ...,):
Vintage

Cor:

,

q rosado

PUNCHA COM VOCÊ a sombra que é importante para o seu vinho

TIPO (marque a caixa correspondente): q vinho imóvel q vinho espumante q vinho espumante q vinho licoroso
UVA 1 :

%

CRIANDO EM LEES :

q sim

CONTATO MADEIRA :

q sim ............................q não

UVA 2 : .................................................................................... %

q não

UVA 2 : .................................................................................... %

VINHO A DECANTAR :

q sim ............................q não

N° DE LOT : ...............................................................................

VINHO NO FILTER :

q sim .............................q não

Etapas de qualidade : �osim, précisez...................................q não
biodinâmica : q sim

� non

Ano da certificação orgânica : ..................... Nome do organismo de certificação
Carta de Vinificação: q sim , précisez...................................... q não

VOLUME TOTAL

EM CONCRETO : ..................................................................................... LITRES NÚMERO DE BOTELLOS NA VENDA : ..................................................................
q 25cl

q 37,5cl.......

q 75cl

q 150cl........

q 50cl
Autres Spécifiez: ....................................

Le compétiteur reconnaît avoir pris connaissance du règlement du concours et l’accepte dans toutes ses parties. Le compétiteur certifie que le lot
inscrit est en bouteilles ou en outre à vin.
Date
Cachet & Signature

MODALIDADES DE INSCRIÇÂO
Atençâo :
O endereço do envio da ficha de inscriçâo é diferente do endereço do envio das
amostras.
1. ENVIO DAS INSCRIÇÔES ANTES DO
-

27 de janeiro de 2021

uma ficha de incriçâo por vinho apresentado (tirar cépia se necessário),
um boletim de análises de menos de um ano por amostra,
o pagamento dos direitos de inscriçâo (ver ficha de inscriçâo),
O declaração de reivindicação para os vinhos produzidos na França, com uma indicação geográfica.
Par Courrier
Guide International du Vin Rosé - Session PRIMA 2021
Inter Concours du Monde
C/O CDT - 29 rue des Templiers
83170 BRIGNOLES - FRANCE
Tél. : + 33 (0)6 98 37 72 72
Par Fax :
+ 33 (0)9 57 17 98 05
Par email:
rosewine2021@oenogenius.com

2. RECEPÇÃO DAS AMOSTRAS ANTES DO

20 de fevereiro de 2021

- 6 garrafas de 75 cl amostra submetida ou garrafa de 3 litros equivalentes.
- fatura pro forma mencionando “amostras sem valor comercial”,
- avisar sobre o envio por fax : + 33 (0)4 94 10 81 38 CMDT LOGISTICS o por e mail :
commercial@cmdt.fr

à l’attention de Monsieur Axel AYELA
Agence CMDT
Zone portuaire de Brégaillon - N°8
83500 LA SEYNE SUR MER
FRANCE
Tél :+33(0)4 94 10 81 36 - Fax : +33(0)4 94 10 81 38

IMPORTANTE : todos os envios provenientes dos paises de fora da UE devem ser
efetuados obrigatoriamente em DDU (Delivered Duty Unpaid). LA SEYNE SUR
MER (T1 INCLUSO) INCOTERM 2000

VALOR DOS DIREITOS DE INSCRIçâO POR AMOSTRA
De números
amostras
apresentadas

France

130.00€ HT

1 amostra

+ TVA 20 %

2 amostras

par échantillon
+ TVA 20% chacun

110.00€ HT

3 amostras
e mais

90.00€ HT
par échantillon
+ TVA 20% chacun

U.E

Hors U.E.

130.00€ HT

130,00€ HT

avec votre N° de TVA
intracommunautaire

per amostra

110.00€ HT

110,00€ HT

avec votre N° de TVA
intracommunautaire
chacun

per amostra

90.00€ HT

90,00€ HT

avec votre N° de TVA
intracommunautaire
chacun

per amostra

Modalidades do Pagamento dos Direitos de Inscriçâo
Os gastos bancários são de responsabilidade do remetente.
Para Francia
• via cheque bancário a juntar-se à ficha de inscriçâo na ordem : ICM / CGIVR2021
• via depésito bancário nominal à : ICM / CGIVR2021
Code banque :19106 - Code guichet : 00008 - N° de compte : 43637500164 - Clé RIB : 37
CA LA GARDE CTRE (00008) IBAN : FR76 1910 6000 0843 6375 0016 437 - BIC : AGRIFRPP891

• via cartâo de crédito (Visa, Mastercard ou Eurocard) all’ICM / CGIVR2021
preencher o formulário de pagamento abaixo..
Resto do mundo
• via depésito bancário nominal à : ICM / CGIVR2021
Code banque :19106 - Code guichet : 00008 - N° de compte : 43637500164 - Clé RIB : 37
CA LA GARDE CTRE (00008) IBAN : FR76 1910 6000 0843 6375 0016 437 - BIC : AGRIFRPP891

• via cartâo de crédito (Visa, Mastercard ou Eurocard) all’ICM / CGIVR2021
preencher o formulário de pagamento abaixo..
GUIDE INTERNATIONAL DU VIN ROSE
Inter Concours du Monde CGIVR202183170 BRIGNOLES en Provence Verte FRANCE

Paiement par carte de crédit

Carregue esta compra na minha conta
Eurocard/Mastercard

q

Visa

q

Sobrenome do proprietàrio do cartào de crédito

Número do cartào de crédito

Data de validade

Número de controlo (los 3 últimos números à costas do cartào de crédito)

Valor total

Assinatura autorizada

