6. SALON PENEČIH VIN
LJUBLJANA
TEHNIČNA NAVODILA ZA SODELUJOČE VINARJE
1. LOKACIJA IN URNIK SALONA
6. Salon penečih vin Ljubljana bo potekal v Hotelu Slon v Ljubljani od 15. do 21. ure.
Seznam in razpored sodelujočih vinarjev je dostopen na spletni strani
www.salonofsparklingwines.eu/ljubljana

2. DOSTAVA VINA
Za dostavo vina poskrbite sami. Vina pripeljite seboj na dan dogodka.
3. PRIHOD VINARJEV, petek 15. februar 2019 – od 13:30 do 14.30
Na vhodu Hotela Slon (desno) bo postavljena tehnična recepcija, kjer ob prihodu
prevzamete službene priponke. Te so uradni dokument/uradna identifikacija
sodelujočih za vstop na Salon. Organizator je upravičen do preverjanja identitete, zato
vas prosimo, da imate seboj en osebni dokument.
Prosimo vas, da ob registraciji na recepciji pustite vino za delavnice (tisti, s katerimi smo
dogovorjeni).
PROSIMO za pravočasen prihod v izogib gneči pri registraciji!
Hotel Slon nima svojih parkirnih prostorov, zato priporočamo parkiranje v najbližji
parkirni hiši na Kongresnem trgu, od koder je do prireditvenega prostora cca. 2-3
minute hoje. Parkiranje in ustavljanje pred hotelom Slon po Slovenski cesti je strogo
prepovedano, s prekrškom pa tvegate visoko kazen mestnega redarstva. Priporočamo,
da imate s seboj voziček za dostavo vin za lažji transport vaših vin iz garažne hiše.
4. POMEMBNA NAVODILA
Vsi sodelujoči so dolžni upoštevati navodila organizatorja prireditve.
Vinarji morate v skladu z razpisnimi pogoji poleg plačila prijavnine zagotoviti zadostno
količino posameznih vin za degustiranje vinskih vzorcev.
Na degustacijskem prostoru mora vinar zagotoviti:
 stalno prisotnost pooblaščene osebe na razstavnem prostoru;
 stalno ponudbo svojih vin in sodelovanje s servisno službo (kozarci, čistoča);
 namizno hladilno posodo, če jo ima

Na Salonu vinar ne sme:
 ponujati in promovirati vina, ki niso uradno prijavljena in
 s svojim ravnanjem motiti drugih sodelujočih vinarjev,
 postavljati panojev in dodatno opremljati degustacijskih prostorov (plakati,
bannerji, stojala…), po želji lahko stojalo/pingvin postavi v preddverju Salona.
Vinarju, ki krši ta določila, lahko organizator prepove nadaljnje sodelovanje na
Salonu brez povrnitve vplačane prijavnine ali kake druge odškodnine.
Organizator bo zagotovil:
 degustacijsko mizo z ustreznim pokrivalom (prtom) in dva stola;
 možnost izposoje namizne hladilne posode za tiste vinarje, ki nimajo lastnih;
 vodo na vsaki degustacijski mizi za spiranje kozarcev in pitje;
 odlivalne posode - pljuvalnike;
 nevtralno krušno pecivo na vsaki degustacijski mizi;
 enotne napise vinarja na degustacijski mizi;
 kozarce za obiskovalce – kavcija;
 kozarce za vinarje – kavcija.
Vinar oz. razstavljalec finančno odgovarja za škodo povzročeno na inventarju,
za katero bomo ugotovili, da je nastala v času prireditve
5. CENE VSTOPNIC
Cena vstopnice je 25 €, cena vstopnice za študente (omejeno število) je 20 €.
Vstopnina vključuje vstop na 6. Salon penečih vin Ljubljana, katalog prireditve in
pokušino vseh penečih vin predstavljenih na salonu ter možnost udeležbe na vseh
delavnicah (ob vnaprejšnji rezervaciji mesta).
6. VSTOPNICE ZA POSLOVNE PARTNERJE
Za povabilo vaših poslovnih partnerjev ali prijateljev lahko uporabite priložene
vavčerje*, ki vam jih bomo zaračunali po dejanski porabi in po znižani ceni 20 €.
Vavčerje sami natisnete in izročite vabljenim. Vi ste podjetje/izdajatelj, zato mora biti
vsak vavčer, ki bo zamenjan za vstopnico podpisan in z vašim žigom (če z njim
poslujete), sicer NI VELJAVEN.
*pravilno in čitljivo izpolnjen vavčer obiskovalec zamenja za vstopnico na recepciji salona.

7. POSPRAVLJANJE IN ODHOD
Po koncu prireditve ste dolžni zložiti prazne steklenice vina na predstavitveno mizo.
Odprte steklenice vina, ki še niso čisto prazne, odnesete s seboj ali jih pospravite v
prazne škatle in jih pustite pod mizo. Obiskovalcem ne bo dovoljeno odnašati odprtih
steklenic iz dogodka, zato jih ne podarjajte obiskovalcem. Morebitne prodane ali
podarjene steklenice morate označiti s posebno nalepko, ki jo boste, ob prihodu prejeli
od organizatorja.
Vse ostale odpadke zložite v ločeno škatlo, in jo pustite ob predstavitveni mizi.
Točno ob 21. uri zapustite prireditveni prostor in omogočite organizacijski ekipi
pospravljanje.
8. KONTAKTI EKIPE
Rado Stojanovič:
Uroš Stojanovič:
Špela Štokelj:

+386 41 620 696, info@radost.si
+386 40 606 019, uross@radost.si
+386 40 661 106, spela@radost.si

Lep pozdrav in kmalu nasvidenje na Salonu!
Ljubljana, 7. februar 2019
Rado Stojanovič, direktor

