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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

Concurs „VIN DE CASĂ DIN MUST DE LA JIDVEI” 

Ediția a III-a, 21 aprilie 2018 

Se completează cu majuscule şi se returnează până la data de 13.04.2018: 
 

Date personale:*  
Numele și prenume: 

Data şi locul naşterii:  

            BI/CI seria şi nr.:                                                               CNP:  

Adresă:  

Localitate:                                                                         Județ:  

Tel.:         E-mail:  

Secțiunea de participare:** 

              Vin – Fetească Regală cu Muscat Ottonel     

              Vin - Sauvignon Blanc 

              Vin - Fetească Regală cu Muscat Ottonel și Sauvignon Blanc 

            Doriți să participați în calitate de jurat în cadrul concursului ?***    DA                          NU  

                *Prin completarea prezentului formular, sunteți de acord ca datele dumneavoastră personale să intre în baza de date a  
                companiei S.C. JIDVEI S.R.L., care își rezervă dreptul de a le utiliza în scop de marketing. De asemenea, sunteţi automat  
                înscris(ă) ca membru în Clubul Jidvei, care vă permite accesul la concursuri, promoţii, discounturi și alte oferte speciale.  
                **Numărul maxim de probe care pot fi înscrise în concurs este de 3 probe/persoană, iar numărul de sticle care trebuie  
                trimise pentru fiecare probă este de 2 sticle (capacitate minimă 0,75l)/probă. Vinurile înscrise în concurs trebuie să fie  
                obținute exclusiv din must achiziționat în cadrul Campaniei „Must de la Jidvei” 2017. 
                ***Puteți participa la această secțiune doar dacă vă înscrieți și la concursul de vin. Taxa de participare în calitate de  
                jurat în cadrul concursului este de 200lei. Dacă ați selectat căsuța DA, veți fi contactat de organizatorii concursului  
                pentru a primi mai multe informații. Împreună cu o donație de 4.000 lei din partea Organizatorului, banii strânși din  
                taxele de participare vor fi donați către Asociația Non-Guvernamentală Maria Beatrice, în vederea construirii primului  
                centru pediatric din Alba Iulia pentru recuperare post-traumatică și post-recuperatorie. 

             ATENȚIE! 
             Concursul este accesibil tuturor participanților care au achiziționat minim 250 de kg de must în perioada  
             august - octombrie 2017, în cadrul Campaniei „Must de la Jidvei”.        
        

             Fișa de înscriere se va transmite prin fax 0258/ 881.666 sau e-mail: bogdana.corcoz@jidvei.ro sau prin curier   
             împreuna cu mostrele de paticipare la adresa: S.C. JIDVEI S.R.L., localitatea Jidvei, str. Gării, nr. 45, jud.  
             Alba, până la data de 13.04.2018. Regulamentul de desfăşurare al concursului vă stă la dispoziţie pe site-ul  
             www.mustdejidvei.ro.
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