Povabilo k oddaji vzorcev na
11. OCENJEVANJE MODRIH FRANKINJ
Spoštovani pridelovalci modre frankinje!
Vabljeni na tradicionalni praznik vina v čast modri frankinji, izvorno slovenski vinski sorti ter najbolj
kakovostni rdeči sorti v vinorodni deželi Posavje.

Leto je naokoli in ponovno vas vabimo k oddaji vzorcev na ocenjevanje modrih frankinj v Sevnici, ki
bo letos že 11. po vrsti.
MEDNARODNO OCENJEVANJE
Mednarodno ocenjevanje in izbor najboljših modrih frankinj bo potekalo 26. maja 2021 in sicer v
naslednjih kategorijah:
(1) Redna trgatev mladih modrih frankinj (letnik 2020);
(2) Redne trgatve ostalih letnikov modrih frankinj, starejših od letnika 2020;
(3) Penine;
(4) Roseji;
(5) Predikati.

NAGRADE
-

Prvi trije v kategoriji redna trgatev mladih modrih frankinj (letnik 2020) in redne trgatve
ostalih letnikov modrih frankinj, starejših od letnika 2020 prejmejo izvirno plaketo,
priznanje in praktično darilo;

-

Prvi trije v kategoriji penine, roseji in predikati prejmejo priznanje in praktično darilo;

-

Prvi v vsaki kategoriji prejmejo predstavitev vin v Reviji Vino (www.revija-vino.si);

-

Prvi v vsaki kategoriji prejme predstavitev v Reviji Pet zvezdic (www.petzvezdic.si);

-

Prvak festivala prejme:
• prehodni simbol festivala;
• ekskluzivno predstavitev v Reviji Vino (www.revija-vino.si);
• intervju na Ovinu.si, socialnih omrežjih in objavo v časniku Finance;
• celoletno brezplačno promocijo in udeležbo na predstavitvenopromocijskih dogodkih (sejmi, kulinarični večeri…)

Prijavnina znaša 40 EUR na vzorec. Poravnate jo:
(1) na TRR SI56 0110 0600 8331 353; namen plačila: "plačilo vzorcev MF 2021"; račun vam
izstavimo po prejetem plačilu ali
(2) v gotovini ob oddaji vzorcev (samo v Doživljaju, TA Posavje v Sevnici in Kmečka zadruga Sevnica,
PE KOC Bizeljsko).
Prijavnina mora biti plačana pred ocenjevanjem, najkasneje do vključno 24. maja 2021, sicer
vzorec ne bo ocenjen.
Vzorce (3 steklenice vsakega vzorca (0,75l ali 1l steklenice), predikati vsaj 0,25l) zbiramo do
vključno sobote, 22. maja, do 13. ure na naslednjih lokacijah:
1. Doživljaj turistična agencija Posavje, Trg svobode 10, 8290 Sevnica, ponedeljek - petek od 9.
do 17. ure, sobota od 9. do 13. ure (kontakt 051 680 287 ali 07 81 65 462).
2. Kmečka zadruga Sevnica, PE KOC Bizeljsko, Bizeljska cesta 38, 8259 Bizeljsko, vsak delovni dan od
7.00 do 18.00, sobota od 7.00 do 13.00. Kontakt: 07 45 20 350.
3. Gostilna Vovko, Ratež 48, 8321 Brusnice (ponedeljek - sobota od 12.00 do 22.00, nedelja in prazniki
zaprto). Kontakt: 07 30 85 603 ali 041 832 190.
Ob oddaji vzorcev morate izpolniti prijavnica, ki jo pošljete na Prijavnica je dostopna na spletni
strani www.modra-frankinja.com, kakor tudi pravilnik ocenjevanja. Ocenjevanje modrih frankinj bo
izvedla strokovna komisija v sredo, 26. maja 2021, na Gradu Sevnica. Poimenski seznam članov
komisije bo objavljen na spletni strani www.modra-frankinja.com.
Rezultati ocenjevanja bodo razglašeni v tednu med 7. in 11. junijem 2021 v sklopu strokovne
konference o modri frankinji. O izvedbi vas bomo naknadno obvestili. Na dan razglasitve bodo
rezultati objavljeni na spletni strani www.modra-frankinja.com.

V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo v tednu med 7. in 11. junijem
organizirali 11. festival modre frankinje. K predstavitvi na stojnicah vas bomo v primeru izvedbe
prav tako povabili naknadno.
Vprašanja vezana na oddajo vzorcev naslovite na Urško Colner 051 680 287 ali dozivljaj@kstm.si. Vse
dodatne informacije o festivalu lahko dobite na 07 81 61 081 (do 15. ure) ali 031 344 916 Annemarie
Culetto, na e-pošti annemarie.culetto@kstm.si, na spletni strani www.modra-frankinja.com.
Organizator festivala:
KŠTM Sevnica
Glavni trg 19
8290 Sevnica
Tel. 07 81 61 070
Fax: 07 81 61 079
info@kstm.si,
URL: www.kstm.si

OCENJEVANJE MODRIH FRANKINJ
26. maj 2021
PRIJAVNICA
Naziv firme / pridelovalca:
Naslov:
Davčna številka / ID za DDV:
Kontaktna oseba:
Telefon:

E—pošta:

Izjavljamo, da se prijavljamo na ocenjevanje modrih frankinj v okviru 11. festivala
modre frankinje, ki bo potekalo 26. 5. 2021 na gradu Sevnica, z naslednjimi vzorci
(navedite letnik in druge značilnosti vina):
1. Vzorec:
2. Vzorec:
3. Vzorec:
4. Vzorec:
5. Vzorec:

ROK ZA ODDAJO VZORCEV NA OCENJEVANJE JE SOBOTA, 22. 5. 2021, DO 13.
URE.
Kotizacija za 1 vzorec za ocenjevanje znaša 40 EUR (dostavite vsaj 3 steklenice
vsakega vzorca — 0,75 ali 1,0 litra. Posebna vina so lahko v manjših količinah, v
steklenicah min. 0,25 litra). Prijavnina mora biti plačana pred ocenjevanjem do
vključno 24. maja 2021, sicer vzorec ne bo ocenjen.

Datum:

Podpis:

Prosimo, da prijavnico izpolnite in jo pošljete skenirano na e-naslov festivalmodrefrankinje@gmail.com ali
po navadni pošti na naslov KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica s pripisom »Ocenjevanje MF 2021« ali
jo oddate na mestu zbiranja vzorcev.

