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MORAVÍN,  
 svaz moravských vinařů 

 
za podpory Vinařského fondu 

 
 
 

si Vás dovolují pozvat  na 
  
 

SEMINÁŘE K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM 
VE VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ 

 

pořádané  ve dnech    
 
 
 

26.  až  29. ledna 2009 

 Kobylí na Moravě, areál  PATRIA Kobylí, a.s. 
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Partneři odborných seminářů 

 

 

 

AGROTEC Hustopeče, a.s Bricol-M s.r.o., Valtice PATRIA Kobylí, a. s. 

 

 

 

LIPERA s.r.o., 
Boršice u Blatnice 

BÍLEK FITRY, s.r.o., 
Josefov  

 
Informační pokyny pro účastníky semináře-prosím, čtěte pozorně! 
   Vyplněnou přihlášku na seminář, případně na oba semináře (prosím jasně označit) 
zašlete na korespondenční adresu: MORAVÍN, svaz moravských vinařů, Nová 48, 692 
01 MIKULOV nebo prostřednictvím e-mailu na adresu:  vseidlova@iol.cz nejpozději 
do 22. ledna 2009.. Účastníky semináře prosím uveďte jmenovitě a čitelně, na 
prezenci je připravován jmenný seznam. Informace a přihláška také ke stažení na 
webu  www.moravinvaltice.cz. 
Účastnický poplatek zaplaťte do 22. ledna 2009 složenkou nebo převodem na účet 
MORAVÍNU u České spořitelny Mikulov a.s., č. ú. 1381622309/0800. Poplatek na  
vinohradnický  seminář : člen MORAVÍNU a SVČR 1.000,- Kč, ostatní 1.300,- Kč 
vinařský  semináři: člen MORAVÍNU a SVČR 1.300,- Kč,  ostatní  1.500,- Kč, 
jako variabilní symbol uveďte rodné číslo nebo IČ firmy, specifický symbol: 
262909.  Doklad o úhradě předložte na požádání při prezenci před zahájením 
semináře. 
     Účastnický poplatek tvoří část kalkulovaných finančních nákladů potřených na 
uspořádání seminářů a zahrnuje: stravu (snídaně, 2 obědy, večeře), přednášky a 
potřebné služby v průběhu seminářů. Cestovné a ubytování si účastníci hradí sami. 
     Ubytování si každý účastník zajistí individuelně (http://www.patriakobyli.cz), pro 
přihlášené účastníky je k dispozici ubytovna v areálu PATRIA Kobylí, a.s. Úhrada 
ubytování je v hotovosti při prezenci pracovníkům PATRIA Kobylí, a.s. 
     Na společnou večerní degustaci prosíme o předání  alespoň 1 vzorku 
vína (3 láhve)/ účastník semináře.  Prosíme o adjustované nebo řádně  
označené vzorky. Děkujeme.  
     Přihláška na školení je závazná,  po předložení dokladu o úhradě je přenosná, 
uhrazený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací.  Pohřebujete-li vystavit na 
účastnický poplatek doklad (fakturu), vyznačte požadavek na přihlášce.  
Informace: vseidlova@iol.cz , tel. 602 559226 p. Seidlová.                         
Těšíme se na Vaši účast a přejeme řadu odborných zážitků.                                                                    
Výbor MORAVÍNU 
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   Přihláška k účasti na odborném semináři MORAVÍNU,  Kobylí  2009 
 
Závazně přihlašuji               osob k účasti na semináři  (jmenovitě případně i na druhé straně) 
 
Jméno a příjmení: 
 
Název firmy, družstva:                                                                 IČ.: 
 
Adresa:  
 
E-mail/telefon:                                                                          
 
  vinohradnický seminář ve dnech 26. a 27. ledna 2009               
 
  vinařský seminář ve dnech 28. ledna a 29. ledna 2009                     
  Zájem označte křížkem v příslušném okénku, další účastníky uveďte na fotokopii přihlášky.  

 
Úhrada účastnického poplatku za         osob byla provedena ve výši               Kč.  
a) přiloženou složenkou 
b)  z účtu  č.                                              u banky     
Žádám o vystavení faktury:   ANO    NE   (prosím, zakroužkujte).       
 
Datum:                                                         Podpis, razítko: 
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