
 
 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ФЕСТИВАЛУ ВИНА „ВИНОФЕСТ“ Вршац 2021. 
09 – 11. јул 2021. 

 
ПОДАЦИ  О  ИЗЛАГАЧУ  

 
Излагач  

Адреса  

Телефон       Моб.      

ПИБ (за фирму)     , Матични број (за физичко лице) 

e-mail       , web 

 
Означити који штанд желите 

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА 
- Цена за штанд 1 (види слику) износи 7.500 динара - у цену је укључен 

штанд, упис у каталог излагача и 15кг леда по дану. 
- Цена за штанд 2 (види слику) износи 15.000 динара - у цену је укључен 

штанд, упис у каталог излагача и 15кг леда по дану. 
-  Читко попуњену пријаву, ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ ОСЕНЧЕНА МЕСТА, 

послати најкасније до 28.06.2021. 
-  Узорке вина за оцењивање слати поштом или донети лично 2 x 0.75л на адресу Туристичка организација Вршац, Трг 

победе 1, 26300 Вршац, сваког радног дана, од 28.06. до 02.07., у периоду од 10 до 14ч. Флаше не смеју имати 
никакву етикету. Податке о узорку вина читко попунити у Пријави за оцењивање вина (залепити на флаше). 

- Цена по узорку износи 500 динара. Укупан износ (500 пута број узорака) уплатити на рачун  Туристичке организације  
Вршац, 840-31219845-10 са назнаком сврхе уплате "ВИНОФЕСТ", најкасније 5 дана од пријаве. 

-  Струја за излагаче ће бити обезбеђена у виду утичница повезаних на уличну расвету и биће у функцији само увече када 
се упали улична расвета. Излагачи су обавезни да користе искључиво штедљиве сијалице како се не би оптерећивао 
систем. Не постоји могућност целодневног прикључка на електричну мрежу. 

- Пријаве са непотпуним подацима нећемо уврстити у каталог излагача 
 

ПОДАЦИ ЗА КАТАЛОГ ИЗЛАГАЧА 

Тачан назив (подрума, винарије, пољопривредног газдинства...)  

 

Адреса, Место 

Телефон       Моб.      

e-mail       , web 

Врсте вина које производите 

  

 
Обавезно послати ЛОГО (подрума, винарије...) у резолуцији 300 dpi, у форматима PDF, EPS, AI, PSD, JPG или CDR 

Читко попуњени образац са подацима послати на: toovrsac013@gmail.com 
Све додатне информације можете добити на телефон: 013 832 430 

 
БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН 

 
____________________                               МП                        Татјана Палковач, директор 

излагач                                                                                           организатор 
датум: _____________. 2021. 
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