Gastro časopis roku 2016
Pravidla soutěže:
U příležitosti konání XVIII. ročníku mezinárodního festivalu televizních a rozhlasových
pořadů o gastronomii Znojemský hrozen 2016,
vyhlašuje PhDr. Adolf Boháček, výkonný ředitel festivalu soutěž
Gastro časopis roku 2016

Propozice soutěže:

1. Název soutěže:

„Gastro časopis roku“
2. Soutěž je vyhlašována jako každoroční součást programu Mezinárodního festivalu
televizních a rozhlasových pořadů o gastronomii „Znojemský hrozen“. - Slavnostní
vyhlášení výsledků bude ve Znojmě ve dnech 6.-8.10.2016 jako součást vyhlašování
výsledků 18. ročníku festivalu.
3. Soutěž je určena všem vydavatelům časopisů s gastro a kulinární tématikou, s působností
na území České republiky a Slovenské republiky zde distribuované pomocí stávajících
distribučních sítí či vydavatelskou organizací. Do hodnocení nebudou zahrnuty tituly
společenské, sportovní, liwe stylové, které se gastronomii věnují pouze částečně ve svých
přílohách, veřejně nedostupné, zájmové klubové, např. úzce spojené s jednou surovinou,
studentské.

4. Soutěž je pořádána pod záštitou Státního zemědělského a intervenčního fondu
s podporou mediálních partnerů festivalu.
5. Podmínky a popis soutěže:
Podmínkou je dodání 3 ks různých čísel časopisu do sekretariátu ZH, vydaných
mezi 1. 10. 2015 a 1. 9. 2016.
6. Termín zahájení soutěže: Dnem vyhlášení přímým oslovením, v médiích a na
www.znojemsky-hrozen.cz
7. Termín uzávěrky přijímání přihlášek a časopisů je: 1. 9. 2016.
8. Časopisy hodnotí odborná porota složená ze zástupců pořadatele, mediálních odborníků,
odborných škol, gastronomů, odborných publicistů, grafika, tiskaře, fotografa.
9. Hodnotí se dle vybraných kriterií známkami od 1 do 10 - nejvyšší.
10. Oceněné časopisy budou vystaveny k seznámení účastníků a veřejnosti na festivalu ZH.
11. Vydavatel oceněného časopisu obdrží cenu festivalu a diplom.
12. Předání cen se uskuteční 7 10.2016 při večerním, setkání festivalu, v Hotelu Prestige.

13. Kontakty pro zasílání přihlášek a výtisků knih:
Přihlášku najdete za těmito pravidly a je nutné ji odeslat spolu s časopisy
nejpozději do 1. 9. 2016, na adresu:
Festival Znojemský hrozen
„Gastro časopis roku 2015“
Nad Opatovem 2140/2
149 00 Praha 4 - Opatov
Ředitel soutěže: Ing. Václav Malovický
Tel: +420 737 650 565
e-mail: scenar@seznam.cz; festival@znojemsky-hrozen.cz

Další informace: www.znojemsky-hrozen.cz

