V Plzni, dne 29. 08. 2022

Vážení účastníci 15. ročníku festivalu minipivovarů,
jelikož se termín přiblížil, zasíláme Vám několik základních informací k organizaci akce:









Festival je pořádán jako dvoudenní, a to v pátek 16. 9. 2022 od 17:00 do 22:00 a v sobotu 18.
9. 2022 od 13:00 do 20:00. V pátek se bude odehrávat pouze v Pivovarské zahradě (parkoviště
Purkmistr), v sobotu pak také na návsi a v Pivovarském dvoře (dvůr u hotelu). Program
zasíláme v příloze.
Prosím, respektujte doporučený příjezd (vzhledem k přípravě stánků):
o Pátek 16. 9. 2022 – 12:00 – 15:00
o Sobota 17. 9. 2022 – 9:00 – 10:00
Vystavující se zaregistrují u vjezdu na parkoviště (pá) resp. ve dvoře hotelu (so), připravte si:
o Účastnický poplatek za stánek 2 000,-Kč za účast na 2 dny; 1 000,-Kč na 1 den.
o Zájemci o účast v odborné degustační soutěži: 4,5 - 5 L piva světlý ležák resp. IPA a
poplatek za účast v degustaci ve výši 200,-Kč / vzorek.
o Propagační předměty, které jste ochotni věnovat na ceny vítězům pivních soutěží.
U vjezdu od obsluhy obdržíte:
o Doklady o zaplacení poplatků.
o Přidělené číslo stánku (prosím dodržujte hranice vyznačené na obrubnících), kde si
postavíte stánek, vyložíte veškeré věci a s autem odjedete. Dle pokynů organizátora do
vyhrazených ulic vedle našich objektů.
o Informace o ostraze, která bude hlídat stánky v noci z pátku na sobotu (viz příloha).
Degustační skleničky:
o Jako každý rok jsou pro festival připraveny skleničky o objemu 1/8 L s logem akce.
o K dispozici (do komisního prodeje) budou u vjezdu do areálu u stánku se suvenýry nebo
na hotelové recepci. Cena pro Vás je 60,- Kč/ks, prodejní cena pro návštěvníky je 70,Kč/ks. Prosím, dodržujte i Vy tuto jednotnou prodejní cenu. Neprodané kusy po akci
vracejte zpět do stánku se suvenýry nebo později na hotelovou recepci.

Všichni vystavující přijedou s vlastním stánkem o rozloze max. 3 x 3 m. Na stánek doporučujeme vzít
vyzkoušenou prodlužovačku, kterou rozvinete, aby nepůsobila jako cívka (rozvaděče a spoje el. kabelů
udržujte v suchu), lampu na stánek pro večerní prodej a demontáž, popř. logo pivovaru a ceník.
K parkování účastníků jsou vyhrazeny a uzavřeny příjezdová ulice Ke Kačí louži a Kopretinová (pod
úřadem ÚMO 8). Dále bude možno parkovat při kraji silnice vedoucí k řece. Parkování bude
organizováno pověřenými osobami, které budou navigovat účastníky na volná místa. Účastníci se budou
muset prokázat povolením vjezdu / parkovací kartou (viz příloha), aby jim hlídka MP umožnila průjezd k
výstavní ploše. Parkovací kartu umístěte viditelně za sklo vozu – zasíláme v příloze.
Čepuje se z vlastních výčepních zařízení do vlastních kelímků 0,3 a 0,5 L. Na stánku je možno prodávat
další propagační předměty související s pivní tématikou, popř. pivo v lahvích.

Minimální doporučené prodejní ceny jsou (horní hranice je na každém z Vás):
degustační sklenička 1/8L za 20,- Kč
ležáky 0,3 L / 0,5 L za 35,- / 50,- Kč
silnější piva 0,3 L / 0,5 L za 45,- / 60,- Kč
Obvyklá výtoč bývá 200 – 300 L.
Pro návštěvníky akce zajišťujeme ve spolupráci s PMDP dopravu na festival zdarma.
V současné době je kapacita vystavujících naplněna. Vzhledem k mnohým zájemcům o účast (čekatelům
na uvolněné místo) Vás žádáme, pokud jste si účast z jakéhokoliv důvodu rozmysleli, abyste nás obratem
informovali. Děkujeme.
DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽ:







Pivo světlý ležák resp. I.P.A. (dle Vámi přihlášené kategorie) v množství 4,5 -5 L (dle objemu PET
lahví) spolu s vyplněnou průvodkou (viz příloha), který je v příloze, odevzdáte u registračního
stanoviště v pátek do 17:00, ev. v sobotu na hotelové recepci do 8:00. Případné přebytky budou
použity jako propagační vzorky do cen pro vítěze pivních soutěží.
Poplatek je 200,- Kč / vzorek.
Degustátoři z řad pivovarů potvrdí svou účast taktéž u registračního stanoviště v pátek do 17:00.
Degustace proběhne v konferenčním salonku hotelu Purkmistr (1. patro) v sobotu od 9:00 (předseda
komise je Ing. Faměra).
Vítězové budou vyhlášeni v 17:30.

Nezbývá tedy doufat, že počasí bude stejné jako v loňském roce, a že festival proběhne ke spokojenosti
nás všech.
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